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  لفي للجزائر والمدية ومليانةالعيد األَ 
  )1(وحياة مؤسسھا بلقين بن زيري

 هض للحديث عن شخصية هذا البطل الفذ, الذي استطاع بام توفر لديأتعرَّ  أنقبل 
ة , ويوحد بالد املغرب, ويكون دولةحيقق انتصارات رائع أنمن عبقرية وشجاعة, 

الدولة التي تكونت من  هبإجياز عن مكانة هذ مأحدثك ,عظيمة دامت قرنني متتابعني
   أفراد قبيلة بربرية هلا مكانتها يف التاريخ.

معظم  أنفيه  ككان هلذه الدولة صلة بتاريخ البالد قبل اإلسالم وبعده, إذ مما ال ش
تكونت منها إمارات  القبائل الرببرية التي استوطنت اجلزائر, منذ عرشات القرون,

, وذلك هودول سامهت يف تغيري جمر وجه التاريخ البرشي العاملي, وأثرت يف مصري
نه ملا اندلعت احلروب بني دولتي العامل العظيمتني إذ ذاك: قرطاجنة ورومة, حوايل أ

القرن الثالث قبل املسيح, وانتقلت رحاها من أوروبا إىل الشامل اإلفريقي, كان ألمراء 
وها بالرجال والعتاد, دبر الدور احلاسم يف ترجيح إحد الكفتني, إذ هم الذين أمالرب

جند ستني ألف مقاتل   (Syphax)سالرببري سيفاك كن امللأوعىل سبيل املثال نذكر 
جند   (Yuba 1er)يوبا األولاملشهور باإلفريقي, وامللك   (Scipion)ملحاربة سيبيون
 .(Cesar)الروماين سيزار ملحاربة امللك  سثالثني ألف فار

                                                 
كام اعتمدنا عىل , 371− 349, ص1م, اجلزائر, ج1972السادس  ملتقيات الفكر اإلسالمي  )1(

عت عىل احلارضين يف ذلك امللتقى, وعىل صورة من نسخة امللتقى املطبوعة  نسخة مرقونة وزِّ
يخ املهدي   .)ىلرمحه اهللا تعا(وهبا تعليقات وتصويبات بخطِّ الشَّ
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ن كان الكثري منهم إن قادة الرببر ملوك عظام, ورؤساء أبطال, ووقد اشتهر مِ 
فاهتم ني يف ترصُّ , إال أهنم كانوا مستقلِّ رومةـ: أو ل قرطاجنةـ: اعرتف بالتبعية ل

 (Jugurtha) ويوغرطة ,(Micipsa) اسوميسيب ,(Massinissa) ماسنيساـ: الداخلية, ك
 .)1(ليبيان املحيط األطليس إىل كموا مِ الذين ح

ملا استولت عىل سواحل البالد وتلوهلا, بقي جل القبائل حمافظني  روماويف عهد 
باستقالهلم الداخيل, وكثريا ما ثاروا عىل احلكومة املركزية, وضيقوا اخلناق عىل 

 ضواحيهم فرنجة, بالد الرببر يفوملا ملك اإل: «ابن خلدونمراكزها االستعامرية, قال 
, جا معروفا مؤقتا, يعسكرون معهم يف حروهبماصاروا يؤدون هلم طاعة معروفة, وخر

 ».سو ذلك, حتى جاء اهللا باإلسالم ويمتنعون عليهم فيام
 )الكاهنةقوم (وجراوة  ,أدرك اإلسالم بعض هذه اإلمارات بعد الفتح كمغراوة

رس زعيمها, وأرسل مع األرس أعىل احلكم, كمغراوة التي  بعضها قرَّ أوبني يفرن, ف
 قره عىل حكم قبيلته.أامن بن عفان, فمن عليه بعد إسالمه, وثإىل اخلليفة ع

ن كثريا من أسامء هذه القبائل تغريت, وكذلك بعض املواقع اجلغرافية تبدلت, إ
ن يربطوا صلة أسامء هذه أوهلذا فان بعض االختصاصيني يف البحوث التارخيية حاولوا 

د الفتح, ومواقعها, بأسامئها ومواقعها القديمة, ومازالت اجلهود مبذولة القبائل بع
دراك هذا اهلدف, تابعت هذه القبائل جماالت نشاطها, يف ميادين اجلهاد بعد دخوهلا يف إل

ن تضع بصامهتا ـ عىل حد تعبري أن تثبت وجودها وحيويتها, وأاإلسالم, وأمكنها 
سالمي, بل التاريخ العاملي, نجد كثريا من اريخ اإلِ املعارصين ـ عىل كثري من صفحات الت

الباحثني يف تاريخ هذه الفرتة, خصوصا األجانب منهم, يرون لزاما, ربطها بالتاريخ 
مداد الدولة اإلسالمية الناشئة باألبطال إن هذه الناحية مل تقترص عىل العاملي العام, أل

                                                 
 . )Stephane Gsell(: لـ: ستيفان قزيل )اجلزائر( )1(
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ب, بل كان هلم سبيض املتوسط فحالذين شاركوا يف فتح بالد األندلس وجزر البحر األ
الفضل يف تطور االقتصاد العاملي, والتقدم احلضاري, فبفضل موقعهم اجلغرايف أمكنهم 

يتوسعوا يف فتوحات بالد الصحراء والسودان, ويكشفوا مراكز جتارة الذهب التي  أن
ر العامل خططوا هلا الطرق, ومهدوها للقوافل التجارية, تلك التجارة, التي اهتم هبا جتا

وتدفق بسببها سيل القوافل الربية والبحرية, من خمتلف األجناس, عىل  ,الغريب والرشقي
 طيلة قرون, كام سنبني ذلك بمزيد من التفصيل يف موضعه. دالبال

هذه الدولة أيضا أهنا كانت صلة وصل, بني املرشق واملغرب, خصوصا  تامتاز
 عالئق البلدين من توتر. بني املرشق وبالد األندلس رغم ما كان يسود

االهتامم بآثار هذه الدولة يف امليدان السيايس واالقتصادي, ال زال حمل اعتناء  إن
حد كبار املؤرخني يف أالباحثني إىل زماننا هذا, من ذلك البحث القيم, الذي نرشه 

معركة () حتت عنوان املجلة التارخيية( :يف 1878أواخر القرن املايض, وبالضبط سنة 
حدث هذا املقال أ ,)واألسباب احلقيقية يف توقف االحتالل اإلسالمي )Poitiers(وايتب

ثبت هذا أن صاحبه من غالة اليمني, أهزة عنيفة يف األوساط العلمية, خصوصا و
ن انسحاب اجليش اإلسالمي من معركة بوايت, وقطع تتبع الفتوحات, مل أاملؤرخ 

ل فقط, كام هو جممع عليه عند املؤرخني, يتسبب عن انتصار ملك فرنسا, شارل مارتي
) اعرتف مجعية البحوث التارخييةبل هناك أسباب أخر بينها, وبعدما نوقشت يف (

لصاحبها بصحة وجهة نظره, وسنتحدث عن ذلك بمزيد من التفصيل يف ختام بحثنا, 
 إذ له عالقة باملوضوع.

ىل بعض النقاط الرئيسية, إين سأكتفي باإلشارة إوملا كان جمال هذا البحث حمدودا ف
 الرتتيب املذكور يف العنوان. بوأركز البحث عن بولوغني ودولته, ونبذة من مآثره حس
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 بلكني وبيئته:
من  صنهاجةوقبيلة  ,بلكني بن زيري بن مناد بن منقوش البلكاين الصنهاجيهو 

م تلول , كان موطنها بعد الفتح يشمل معظاجلزائرأشهر وأقو القبائل الرببرية يف 
  )1(يأبو الفضل ابن النحوخهم , وقد ذكر مؤرِّ تنسومدينة  األوراسبني  اجلزائر

ن بطوهنم تنتهي إىل سبعني, والرياسة يف ثالث فرق: منها أالشهري,  )املنفرجة(صاحب 
 .بولوغنيالتي ينتمي هلا  )2(بلكانة

ث عنها يتحدَّ قبيلة بدوية تسكن السهول واجلبال إال أهنا مقيمة, مل  صنهاجةكانت 
عند أمراء  بولوغنيجد  مناد ن ويلأني التاليني للفتوحات, إىل يف القرنَ  ,ةالتاريخ بجدَّ 

وقيل سبق  ,أواخر القرن الثالث اهلجري, فظهرت نسبته إىل هذه القبيلة الدولة األغلبية
 اني كان مناد سُ , حد رؤسائهاأحيث انترص هلم  الدولة الرستميةذكرها يف أوائل عهد 

سية وبالفر زيريعىل رياسة قبيلته, اشتهر  زيريوزعيام دينيا, وبعد وفاته خلفه ولده 
حيث كانت احلروب بينهم  ,ن مغراوةالغارات عىل أعداء القبيلة مِ  والبطولة, وشنَّ 

 سجاال.
 ملا يف أول عهده, ثم املدية) جنوب مدينة اجلبل األخرض( :ـصنا بهذا حِ  زيرياختذ 

, القائم بأمر اهللاصل بثاين ملوكها , اتَّ الدولة الفاطميةف ظهور أمره, وصاد راشته
وتوسيع أقطاعه باجلبل املذكور سنة  له برياسة قومه, وساعده عىل تأسيسِ  فاعرتفَ 

 .اخلالدة أشريوهذا احلصن هو الذي استحال إىل مدينة  هـ,324
الزناتية  مغراوةيلة ها رشقا, ولقبالتي كانت حتدُّ , كتامةمتامخة لقبيلة  صنهاجةكانت  

                                                 
 .)قلعة بني محاد(دفني  )513ـ  433(أبو الفضل ابن النحوي: هو يوسف بن حممد   )1(
, )عجائب األسفار(, وأبو راس يف )ديوان العرب(بلكانة: هكذا أثبتها ابن خلدون يف  )2(

 نا املسلمون, وهو غلط وتصحيف., وتبعهم كتَّاب)تلكانة(واملسترشقون يكتبون: 
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 ها غربا.التي حتدُّ 
غربا  دلسيمتد من «بقوله:  ابن خلدونف موطنهم رَّ , عصنهاجةهم إخوة  كتامةو

, سطيف, ايكجان, بجايةجنوبا, وكانت هلم مدهنم:  األوراسقا إىل رش عنابةإىل 
بجميع  زواوةمنهم  ابن حزم, وعد جيجلو ,القل, قسنطينة, بلزمة, نقاوس, باغاية

وملك  ةطوهنم وهو احلق عىل ما تقدم, ومل يزالوا عىل هذه احلالة من لدن ظهور امللب
ف, غالبة, ومل تكن الدولة تسومهم هبضمية, وال يناهلم تعسُّ املغرب إىل دولة األ

 .»ابن الرقيقالعتزازهم بكثرة مجوعهم كام ذكره 
إىل  مليانة نمِ  ن موطنها كان يمتدُّ إغربا ف صنهاجةالتي كانت حتد  مغراوةأما 
لعبت أدوارا هامة يف تاريخ  ,حلمن القبائل الرُّ  صنهاجةشامال, وهي بعكس  تلمسان

اإلسالمي إىل أوائل  حالفت دن عهمِ  اجلزائرو ليبياواملغرب  :ـست دوال بالبالد حيث أسَّ 
 القرن التاسع.

 فكان عىل ما ييل:  دولة بولوغنيأما تقسيم البالد السيايس عند ظهور 
, كان يتقاسمها بقايا ريمن القطاع اجلزائ شلفقطاع الوهراين وسهول فال

, معسكروتلمسان  :ـب نفرإمارة بني ي, وستميةالرُّ  تاهرتومغراوة, وكانت  األدارسة
 قريبتي العهد بالسقوط, عىل يد جوهر الصقيل قائد الفاطميني.

كام كانت عالئق  رن ومغراوة تعرتفان بالوالء مللوك األندلس,فتا بني يرماإكانت 
يف  جوهروتوغل  حدث سقوطهامأية, وهلذا بملوك األندلس ودِّ  ستميةالدولة الرُّ 

 ,وا باخلطراألثر عند ملوك األندلس, الذين أحسُّ  أغزواته عىل املغرب األقىص أسو
 ,الفاطميني ةوأعانوهم عىل حمارب مغراوةضوا أمراء د دولتهم, فحرَّ الذي كان هيدِّ 

 .ه350سنة املستنرص باهللا كم الثاين وذلك يف عهد احل
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ت احلرب بينهام, وكانت خامتتها املعركة احلاسمة, التي اهنزم فيها جيش فَ ؤنِ استُ 
يف هذه املعركة جل  املغراوي قائد اجليش الفاطمي, فقد اجليشُ  بلكنيعىل يد  مغراوة

يف ساحة  رئيس الدولة وقائد اجليش الذي انتحر, حممد اخلري بن خزررؤسائه, منهم 
, بني تاهرت والبطحاء, خصص هلذه املعركة 360ن اهلزيمة, وذلك سنة الوغى ملا تيقَّ 

حيث كانت سببا  ,كثري من املؤرخني فصوال, حتدثوا فيها بتفصيل وسجلوا انطباعاهتم
ووصفها ابن  ,يف القضاء عىل دولة مغراوة التي دامت باجلزائر ما يزيد عىل القرن

هم ماثلة عظامُ  يتْ بقِ «و» بمثلها العهدُ  دَ عُ بَ  «اراته البليغة منها خلدون عىل عادته بعب
 الخ.  ...»بمرصعهم عصورا

  : أسباب اختيار بلكني
ني خيتارون بلكني, األسباب التي جعلت الفاطميِّ  نع ,من الباحثني تساءل كثري

وبسط  ,لتهمني, املدينني هلم بإنشاء دون قادة جيوشهم الكتاميِّ مِ  ,مونه عىل غريهويقدِّ 
ن عهد عبيد ني مِ الذين انترصوا للفاطميِّ  )1(يس مدينة املسيلة محدون مؤسِّ  ينفوذها, وبن

ني إال فا بالفاطميِّ يعلم أهنام مل يتعرَّ  فالكلُّ  ,ولة, أما بلكني ووالدهس الدَّ اهللا املهدي مؤسِّ 
 .م باملهديةيزيد خملد بن كيداد اليفرين اخلارجي, ملا حارصه يبأيف عهد حروهبم مع 

واجلواب أن عالئق كتامة بالفاطميني طرأ عليها التوتر, والضعف, وسوء الظن 
من اجلانبني, بعد ما قتل الفاطميون أبا عبد اهللا الشعبي, ووصل بكتامة األمر إىل أن 

 حاولوا التمرد والثورة, وثاروا بالفعل.
ضاع ن الرِّ أخا مِ أمريهم حينئذ جعفر بن عيل كان  نَّ بني محدون رغم أ أنكام  

واقف بطولية, ف يف حروهبم مَ ى معه باملسيلة, ووقَ وتربَّ , لدين اهللا للخليفة املعزِّ 
                                                 

س عبيد اهللا املهدي املسيلة سنة  )1( ن طبنة, والذي توىلَّ 315أسَّ اب بدال مِ , واختذها مركزا للزَّ
 بناءها وإمارهتا محدون عيل, املشهور بـ: ابن األندليس, وورثها أبناؤه من بعده.
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لها شاعر وقد سجَّ  ,فيها البالء احلسن وبيلَ   يزيديبأ وشارك نفس زيري يف معركة 
 هرية التي افتتحها بقوله:ابن هاين يف قصيدته الشَّ , بالطه

ــرد ــق الف ــيامء وااليل ــذه ت ــىل ه  فسل أمجات األسد ما فعل األسـد ب
 تلك املكانة عند الفاطميني, غري مرتاحني امكان زيري وابنه بلكني, بعد نيله
جع راذلك  أناملؤرخني إىل  بعض وذهب ,لترصفات جعفر بن عيل بن األندليس

هام للتنافس, وقد حاول املعز إصالح ذات البني بني بلكني وجعفر إذ تربى معهام, فجمع
نه مل يتوصل إىل نتيجة, ويف تلك األثناء شاعت االهتامات حول جعفر أارا عنده, إال رم
ن له اتصاالت مريبة بزناتة, وعيون ملك األندلس, وقد حتققت هذه التهمة عندما أب

نه أن تظاهر عىل أراوة املنهزم يف طريقهم إىل املغرب, بعد غالتحق جعفر ببقايا جيش م
التخلص أنه يريد دعاء جعفر, وحتقق لديه بالقريوان, مل ينخدع زيري إليقصد زيارة املعز 

من مراقبته ومراقبة ابنه, ليفلت من عواقب التهم املوجهة نحوه, وهلذا نصب له كمينا 
وجيش جعفر فهزم جيش زيري وقتل  وجهته, فالتقى اجليشان, جيش زيري ليصده عن

ألندلس أسوة بام فعله زيري برؤوس سه وبعثه إىل ملك ارأبيده ثم حز  جعفر زيري 
 بعثهم إىل اخلليفة املعز باهللا الفاطمي بالقريوان. نالذي أمراء مغراوة

ثر هذه األحداث بقي بلكني يف امليدان من دون مزاحم وقد روعي يف اختياره إ
نه كان يرأس جيشا برهن يف حروبه املتعددة عن تضامنه وبطولته وطاعته املثالية أأيضا, 
ن مجيع أالعشرية, وكان اجليش الوحيد الذي هزم مغراوة كام حتقق الفاطميون  لرئيس

حماوالت ملك األندلس املختلفة الوسائل التي استعملها إلغراء زيري وكسب تأييده 
 ارتطمت بإبائه وشهامته ووفائه.

شري, فبادر إىل أهزيمة جيش زيري, وموته أثناء املعركة لولده بلكني, وهو ب أبلغ نب
بع آثار مغراوة وأنصارهم من قبائل زناتة, وقد اختلفت روايات املؤرخني فاخرتنا من تت
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ووردت «القريب العهد بتلك األحداث الذي قال:  )1(األندليس بينها رواية ابن حيان
ذلك  ه, فاشتدَّ زيري وقتلُ  ابن األندليس وخلعه وهزيمةُ  معد (املعز) النكبتان معا: فسادُ 

نجده باملال والرجال, وأخرجه إىل املغرب يف أبلكني العملية معا, وعليه وأقلقه, وقلد 
فأوغل يف ديار زناتة, وقتل منهم يف مواطن كثرية خلقا ال حيصيهم إال  361أول سنة 

اهللا, واستوىل عىل تاهرت واملسيلة وطبنة وباغيل وبجاية, وبسكرة ومجيع املدن باملغرب 
   .»الخ... ثنى عىل بوادهيا وصحارهياانثم حتى مل يبق لزناتة يف يشء منها أمر, 

وقد وصف ابن خلدون هذه احلادثة بمزيد من الضبط والتوسع, وهي ختتلف يف 
ن بلكني جمرد ما وصله خرب موت والده التحق : أبعض اجلزئيات عن ابن حيان منها

) وضم بمغراوة وزناتة ومل ينتظر إذن اخلليفة وإنام عندما سمع املعز ما وقع (محد عمله
جعفر جرد  أنله والية الزاب خلفا جلعفر, بخالف ما ذهب إليه بعض املؤرخني من 

من عمله قبل احلادث, وقصد ابن حيان وغريه باملغرب يف هذه الواقعة املغرب 
األوسط ال األقىص, فبلقني انتقم من زناتة بعد موت أبيه بالرتاب اجلزائري ومل يذهب 

أي  ,فصل بني انتصاره عىل مغراوة وتوليته اخلالفةتالتي إىل املغرب األقىص يف الفرتة 
 .362و  360ما بني سنة 

 شخصية بلكني:
واستقدمه «قال ابن خلدون:  ,362توىل بلكني خالفة املعز لدين اهللا بافريقية سنة 
ثم هنض السلطان إىل القاهرة  ,السلطان لوالية افريقية بعد سنة إحد وستني

با (أ :اهوكنَّ ), يوسف( :ـب اسمه بوعرَّ  )سيف الدولة(ـ وقد لقبه ب ,واستخلفه
 .موضعها ها ألقابا يفوكانت كلُّ ) الفتوحات

                                                 
 .)مفاخر الرببر(: , نقل عنه صاحب)ه469ـ  377(أبو مروان ابن حيان القرطبي  )1(
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شري عاصمة والده, وعشريته بدال من القريوان التي عني أاختار بلكني اإلقامة ب 
فيها مدينة أخر أو  حدثَ أنها, بل شري فحصَّ أفيها كاتبه اخلاص عامال, وقد اعتنى ب

خني, ملا اطلعوا عىل أقوال بعض الرحالني اضطربت أقوال املؤرِّ , وقد »قصبة«
أشري بناها وأسسها والده  أنالقدامى, ينسبون بناء مدينة أشري لبلكني, والكل يعلم 

وخلد هذه النسبة  ),شري زيريأ( :ـبعض الرحالني كانوا يعرفوهنا ب إنحتى  ,زيري
 بن عيشون حيث قال: يالشاعر السن

ــائل ــا الس ــا أهي ــاي ــن غربن  ع
ــا ــامل أهله ــق ظ ــن دار فس  ع

 عــــون زيرهــــالســــها املأسَّ 

ــري ــر أش ــل الفك ــن حم  وع
 فك والـزورقد شيدت لإل

ـــري ـــىل زي ـــه اهللا ع  فلعن
), القصبةنه اشتبه عليهم ما زاده بلكني من اإلصالحات والربض أو (أواحلقيقة 

  إليه أهلهازا تاهرت وتلمسان التي حارصها خرج غن بلكني ملا أوقد رو ابن األثري 
ثم قال  ,»نه نقلهم إىل مدينة أشري فبنو عندها مدينة سموها تلمسان أفعفا عنهم إال « 

هبا  يته ناحية هبا عيون جارية, تستقهوَ ذهب هبم إىل أشري, فاستَ «خر: آيف موضع 
 .»هـ364وبقي معهم وذلك سنة  ,أشريس مدينة أرضها, فأسَّ 

ندما اكتشفت األثريون أخريا, آثار احلصن وقد حتققت هذه النظرية وزال اللبس ع
ثم  ,عش العقاب)( :ـى بالذي بناه زيري, أول األمر, ملا كان رئيس عصابة ويسمَّ 

اكتشفوا أسفل منه, وبقربه:  حصنا ثانيا, حماطا بآثار قرية متوسطة, وهو مدينة أشري, 
وهي ما يعرف اآلن التي بناها زيري بعدما اتصل بالفاطميني واعرتفوا له برياسة قومه, 

ر آثايل آثار مدينة مسورة, داخل سورها عيون جارية, واملشري, وبالقرب منها بنحو أب
 .وهي أشري بلكني ,بناءات متعددة, كانت تعرف قبل استقالل البالد (ببنية)

شري طيلة مدة حكمه, ومل تستهوه قصور الفاطميني برقادة, أاختار بلكني اإلقامة ب 
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إذ كان بقدر اهتاممه بالقيام بواجباته كخليفة, وممثل ألعظم دولة عرفها  وصربة, واملهدية,
 حد, بام وصل إليه, أنه مدين هلا قبل كل أالتاريخ, كان حيافظ عىل زعامة عشريته, التي ير

ليس من األمراء الذين يولون بكتاب أو  «نه , أالذي يتجىل عىل ترصفاته إذ كان شعاره
لك حفيده املعز بن باديس عالنية لوفد القريوان الذي زاره ح بذوقد رص ,»يعزلون به 

بكتاب أو يعزل  شكر عىل هذا امللك إال اهللا تعاىل, ولست ممن يوىلأال «شري وقال له: أب
 .»بائي وأجدادي, وهم ورثوه عن أبائهم وأجدادهمآبكتاب, ألين ورثته عن 

نه أمنها ومتاسكها, كام لة مدة حكمه بشؤون قبيلته, فحافظ عىل تضاياهتم بلكني ط
رصح الدولة وركزه عىل قواعد متينة, مل يستهوه نعيم امللك وال نشوة االنتصارات  بنى

املتتابعة عىل أعدائه, فيخلد ككثري من امللوك والسالطني إىل حياة الرفاهية واملتعة, بل 
قاته رضب عنها صفحا, وداوم عىل سرية نشأته األوىل, متقشفا زاهدا, يقيض معظم أو

مما يأكل  «ويقاسم جيشه مرارة احلياة وحلوها  ,عىل صهوة جواده جيوب الفيايف والقفار
من أمور  اً مرأوال يقطع  ,ال يستبد عليهم برأي ,»يأكلون منه ويرشب مما يرشبون

الدولة أو القبيلة إال بعد مشاورهتم وموافقتهم, أدركه املوت وهو يف وسطهم بعدما 
 ء باملفاجآت, بعيدا عن أهله. رصاع مرير, ميلمعهم مخس سنوات يف قىض

نه كذلك  كان يراعي يف ترصفاته ما إأما سريته وعالئقه مع الدولة املركزية, ف
يوجبه عليه منصب ممثل اخلليفة امللتزم للتبعية الروحية الويف املطيع ملن وضعوا فيه 

طمية يف شؤون دولته, ثقتهم, وبقدر ما كان يتسامح ويتغافل عندما تتدخل اخلالفة الفا
ن وصلت هذه التدخالت إىل األمور اجلوهرية, التي متس مصلحة إكان يتصلب ويثور 

ملا نه أول اللني واحلكمة, من ذلك لدولته, أو رشف منصبه, ومع هذا نجده خيتار ح
مات املعز لدين اهللا وخلفه ولده العزيز, الذي كان يتتبع بمزيد احلذر تطور حالة 

دولته, بام زاده فيها بعد توغله يف فتوحات بالد املغرب األقىص, كاتبه بلكني, ونمو 
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لريسل إليه ألف فارس, مع قادهتا الذين عينهم بأسامئهم واحدا واحدا, أدرك بلكني 
وجودي كل هذه املدة  إن: «مقصد اخلليفة, فأجابه بجواب له مغزاه وأثره, إذ قال له

اء مغراوة وزناتة حتت قيادة جعفر بن عيل ـ ملك األندلس وىل أمر أنباملغرب, سببه 
قاتل أبيه ـ عىل بالد املغرب, واستولوا عىل كثري من اجلهات التي كانت تابعة لنا, وقد 

جل قادة اجليش الذين ذكرهتم, وأمرتني بإرساهلم, هم  نإتتبعتهم وفرقت مجوعهم, 
ين سأرافقهم, إبد فن كانت مصلحة الدولة تقتيض إرساهلم والإعمديت يف هذه الغزاة, ف

 ».إذ ال فائدة يف بقائي بعدهم 
نه مل يكن هدفه طيلة أ ثم واصل غزوته من دون التفات إىل أوامر اخلليفة, كام برهن

ملا قتله املنصور بن  إنهاملدة التي قضاها باملغرب, االنتقام الشخيص من جعفر قاتل أبيه ـ إذ 
اسرتضاء  ـألسباب, وبعث رأسه إىل بلكني أيب عامر الذي كان يرشف عىل املغرب إذ ذاك 

 فات.مل يكرتث به ومل يعره أدنى التِ  ,)البيان املغربكام عرب عن ذلك صاحب ( ـ
ن يسرتد أأمكن بلكني يف هذه الغزوة التي مل يكن فيها معه إال ستة آالف فارس, 

جلأ بقيتهم وقد أ ,بإعانة ملك األندلس ,مجيع اجلهات التي احتلها أمراء مغراوة وزناتة
د الذي أرسل إليهم مددا ضخام, وجنَّ إىل التحصن بسبتة, واستغاثتهم بملك األندلس, 

 هلم أعظم إلعانتهم مجيع جماهدي زناتة ومغراوة املرابطني يف ثغور األندلس, وعنيَّ 
هذا املعسكر ابن  وصفَ  .وهو املنصور بن أيب عامر ,وأشهر قادة اململكة األندلسية

رشف عىل أاء بلكني يف بعض األيام يف جريدة من خيله حتى وج«حيان فقال: 
املنصور بن  :أي ـالنور املطل عىل سبتة فعاين من معظم عسكره  لجب عىلأمعسكرهم 

ما هاله, ,واتصال مدد األندلس وابيضاض جمرهم بانتظام الرشع من تلقائهم ـأيب عامر 
ن أأر : «حدهمأل له ذلك يف نفسه ثم انرصف للتشاور مع أصحابه, فقا رسَّ أف

قمتهم بني البحر والسيف, وال مهرب منهام, فسيقاتل كل أتنرصف عن القوم, فقد 
ن إيار دونه, فن قد طويت الدِّ مَ  ,تال مستميت, وخلفك من قبائلهم وعشائرهممنهم قِ 
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ن يعز يذهب فيه مَ  ,ربصَ  فبعدَ  ن ظهرتَ إصك, وفعرس ختلُّ  ,انكرست أطبقوا عليك
بلكني طويال, ثم دعا بالسيف فرضب  طرقَ أف ,» عهوضِ مَ  وال يسدُّ فقده من رجال, 

 .»ثلهمع ذلك حياة مِ  به, وكرهتُ  رأيه يف زناتة فتأخذَ  يشيعَ  أن خشيتُ «وقال:  ,عنقه
طني, وقد رو ابن خلدون هذه األحداث بمزيد من شد ما يمقت املثبِّ أكان بلكني 

 عها.وال يسعنا تتبُّ  ,التفصيل والتوضيح
بريد اخلالفة كان  إنمخس سنوات متواصلة, حتى  ,غزوة بلكني يف املغربدامت 

ن أو مِ /373إىل  368ن سنة قيل مِ  ـيصل إليه رأسا إىل املغرب, ثم يرسل إىل القريوان 
يف طريق رجوعه منها, بني سجلامسة  حال فقد تويف وعىل كلِّ  ,)372إىل  367سنة 

 ذكرها. وتلمسان, ألسباب يطولُ 
العظمة  تصفحا خد له التاريهذا القدر من حياة هذا البطل الذي خلَّ  نقترص عىل
 و خنيوال زال كبار املؤرِّ  ل,وبطال العامل وبناة الدُّ أ مة مصافوجعله يف مقدِّ  ,واملجد واخللود

 نَّ أبطال, ون أعظم امللوك واألنه مِ أوير الكثري منهم  ,مةراسات القيِّ ونه بالدِّ الباحثني خيصُّ 
 سالمية.ول الرببرية اإلِ عظم الدُّ دولته أ

مآثره, خصوصا البلدان التي أحدثها وأسسها يف عهده  ناحلديث ع لنواص أنوقبل 
انقسمت  أنسأذكر باختصار تطور حالة اململكة بعد وفاته إىل  ,والده: اجلزائر واملدية ومليانة

 ميني بالقاهرة.إىل دولتني, ثم أحتدث عن قطع الصلة بني أحفاده وبني اخللفاء الفاط
 : املنصور بن بلكني

قره اخلليفة العزيز أخلف املنصور والده, إذ عينه يف قيد حياته واليا لعهده, و
الفاطمي عىل هذا التعيني, ولقبوه ـ عىل عادهتم ـ بعدة ألقاب: (أبا الفتح املنصور) 

ناوراته أو من تتبع م والتقدير مل يمنعاه هذا االلتفات أنإال  ,د العزيز باهللا)ب(وع
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خني ـ التي بدأها مع والده بلكني, إذ حسب تعبري بعض املؤرِّ  »االستفزاز والكيد«
حد كبار قواده, باتفاق مع عامل القريوان إىل أبمجرد ما نصب املنصور, بعث اخلليفة 

قبيلة كتامة ليهيئها للتمرد والثورة عىل املنصور, حيث كانوا رغم ما وقع بينهم وبني 
سبق من أثر إعدامهم أليب عبد اهللا الشيعي ـ يرون أهنم أحق وإاطميني اخللفاء الف

فريقية, كان القائد املوفد من طرف اخلليفة العزيز, هو أبو إبلكني يف منصب اخلالفة ب
حيث  ,ساين الشيعي وكانت مهمته حماطة بالتسرت والكتامن, وقد نجح فعالاالفهم اخلر

وىل تسيري شؤون كتامة, ورضب السكة باسمه ن جيشا كامل العدة وتيكوِّ  أنأمكنه 
علم بدوره اخلليفة العزيز, الذي أرسل إليه رسولني أالخ, فلام بلغ اخلرب إىل املنصور ...

ن ال يتعرض بسوء إىل أيب الفهم الثائر وال إىل قبيلة أمحال معهام رسالة, يأمره فيها ب
مام هذه الوقاحة والتحدي جهز نه سيقاد مكبال من عنقه إىل القاهرة, أإكتامة, وإال ف

 )مركزهم احلريب الرئييس إذ ذاك(ميلة املنصور جيشه وقاد معه الرسولني وقصد كتامة بِ 
هزم جيشهم, ففهدم سورها واحتلها ثم حلق بجيش كتامة فكانت املالقاة قرب سطيف 

فرشحوا حلمه » «دللعبي«ألقى القبض عىل القائد أيب الفهم فأعدمه, ثم قدم جثته 
ين أوصامها لذَ سولني الَّ خني, وكان كل ذلك بمحرض الرَّ عىل ما ذكره جل املؤرِّ  »كلوهأو

 هداه.ان يبلغا للخليفة ما شأاملنصور ب
ن نجاح أيب الفهم يف كان يتيقَّ  هنأوموقف العزيز من املنصور يف هذه األحداث 

وا حوله, كام لتفُّ القبيلة وا دن يسيطر عىل املوقف حيث أطاعه أفراأنه أمكنه أته ومهمَّ 
ن ن التاريخ ال يعيد نفسه يف كثري مِ أأطاعوا داعيتهم السابق أبا عبد اهللا الشيعي, إال 

ذهب املنصور إىل القريوان فعزل  غالبة, ثمَّ األحيان وبنو زيري خيتلفون كثريا عن األ
ام الفهم, وأق يبأن اإلطارات يف قضية ن ساعده مِ عاملها عبد اهللا بن الكاتب وكل مَ 

 .بالقريوان بدال من أشري التي صارت من ذلك العهد العاصمة الثانية للدولة
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ريها يقبض عىل زمام شؤون الدولة وتسالن مكنته من إن إقامة املنصور بالقريوان إ 
بعد تطهريها من مجيع العنارص املوالية للعزيز الفاطمي, أفلتت من يده زمام قيادة العشرية, 

عليه بعض أعاممه وإخوته, وقد تغلب عىل إمخاد نار ثورهتم بفضل  مرآت أنوكانت النتيجة 
حد إخوته أل تنه ملا قإإعانة أخيه محاد الذي استعمل يف قمعهم منتهى الرصامة, حتى 

ن عقد له املنصور عىل أفكان جزاؤه » العبيد«ن بدال مِ  ,»البللكِ «ته م جثَّ دين, قدَّ املتمرِّ 
 وخلفه ولده باديس. هـ385سنة  , مات املنصورتوالية أشري وتاهر

 بلكني: نن املنصور ببباديس 
ويف عهده رجع إىل اجلزائر زيري  ,قر عمه محادا عىل واليتهأملا خلف باديس والده, 

حد أقاربه, رجع زيري ألخذ ثأره من أن خلف أأمري املغرب, بعد  يبن عطية املغراو
ملك األندلس, فنزل بتنس, صنهاجة الذين قضوا عىل دولتهم, وقد أعانه عىل ذلك 

جيشه وجعله حتت قيادة عمه فخاض معه  سن حيتل تلمسان فعندئذ جهز باديأوأمكنه 
جلأ محاد إىل أمعركة بوادي مينا قرب تاهرت, كان احلظ يف صالح زيري بن عطية الذي 

 ثر اجلروح التي أصابته يفإ ,اشتد عليه املرض أنشري مدة, وحارصه هبا, إىل أن بحصُّ التَّ 
عند منرصفه سنة  خمتلف احلروب التي خاضها باملغرب واألندلس واجلزائر, فتويف

يف أثناء هذا احلصار فكر محاد يف تعزيز حصن أشري بحصن قريب من مواطن ,  هـ390
 ).قلعة بني محادالذي صار فيام بعد ( )1(كيانة  زناتة, فكان اختياره حلصن جبل

ابن أخيه باديس, واختار هلا موقع جبل  عانةبإِ  هـ398) سنة قلعته(أسس محاد 
حتى عرف بحصن  هـ336لقي فيه حتفه أبو يزيد اخلارجي سنة  أنكيانة الذي سبق 

                                                 
 )تاريخ ابن خلدون(, وهو غلط كام هو موجود يف )جبل كتامة(: كثريا ما يسمونه: )جبل كيانة( )1(

 )تلكانة(يذكرها بعض الكتَّاب  )بلكانة(, وكذلك نجد )ديوان ابن هاين(طبعة بوالق, و
 مقلِّدين يف ذلك املصادر  الفرنسية.
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 عىل أنقاض حصن قديم من عهد الرومان. يأيب يزيد, وهو سفح اجلبل وقد بن
كانت القلعة يف أول عهدها حصنا حربيا ثم استحالت يف عهد أوالد محاد وأحفاده 

د له ثقة أبيه املنصور, كانت عالئق باديس بعمه محاد حسنة جدا حيث جدَّ  ,تازةعاصمة مم
 ه) وتوسيع اإلمارة بام ضمالقلعةعىل تأسيس ( هعانأقره عىل والية أشري وتاهرت وأو

 .إليها بعد موت عطية بن زيري املغراوي, كام عينه خليفته وممثله بالقطاع الغريب كله
وليا لعهده ـ عىل العادة املتبعة إذ ذاك ـ ووافقه عىل  حد أوالدهأوملا عني باديس  

التعيني اخلليفة الفاطمي, مل يرض ذلك أفراد األرسة, الذين ثاروا عىل باديس, وكان يف 
ن آمقدمتهم هذه املرة محاد, أعلن محاد ثورته عىل اخلليفة الفاطمي وعىل باديس يف 

وأمر خطباء واليته بلعنهم, ثم واحد, فخلع طاعة الفاطميني, وانتقم من أنصارهم 
اتصل باخلليفة العبايس وقدم له والءه, وبادله الرسائل وصار خطباء مساجد اإلمارة 

هذه الرواية  أنيدعون للخليفة العبايس بعد لعن اخلليفة الفاطمي (ذكر املؤرخون 
 انفرد هبا ابن خلدون دون بقية مؤرخي هذه الفرتة الكثريين).

رة عىل ابن أخيه باديس فقد كان رد فعلها, ورود باديس عىل رأس أما إعالنه الثو   
جيشه واحتالله ألشري ثم حصار محاد بالقلعة, ويف أثناء احلصار مات باديس فجأة, 

 محاد كان عىل وشك االستسالم. إنفمر اخلطر الذي كان هيدد إمارة محاد, إذ قيل 
ولة بني زيري التي كوهنا احتفظ محاد بإمارة القلعة وسجل التاريخ انقسام د  

 .هـ 406أي من سنة  ,بلكني إىل قسمني من ذلك العهد
قسمها الرشقي وقاعدته القريوان, يتداول عىل  نانقسمت مملكة بني زيري, فكا

, بنومحاديتوارثه  ,ثم بجاية ,قلعة بني محادحكمه بنو باديس, والقسم الغريب وقاعدته 
 املعز بن باديس.وخلفه ولده هـ 406ثم مات باديس سنة 
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 املعز بن باديس:
خني), املؤرِّ  فاق جلِّ عندما توىل كان عمره ثامن سنوات وكفلته أمه (فنجحت باتِّ 

سلفه, ويف عهده قطع الصلة هنائيا بالفاطميني وذلك سنة  نسار املعز بن باديس عىل سن
ذه الصلة وكانت هناية ه ـ أي يف عهد اخلليفة أيب متيم معد املستنرص باهللا هـ ـ433

خطبة عيد النحر بجامع القريوان ملا لعن اخلطيب اخللفاء الفاطميني من أعىل املنرب 
 ,» ن الفسقة الكفار, واملارقني الفجار, أعداء الدين وأنصار الشيطانالعَ  لهمَّ الَّ : «وقال

 ,ر عىل دينار ذهبيثِ وقد عُ  ,ثم أمر برضب السكة ,وختمها بالدعاء للخليفة العبايس
كام أمر املعز كبار  ,)1( ه)433خ يف سنة مؤرَّ (ىل ذلك العهد بمتحف برلني يرجع إ

الدولة باستبدال ثياهبم البيضاء باللباس األسود يف املواكب الرسمية, وإحراق بنود 
 الفاطميني مما هو مذكور بتفصيل يف كتب التاريخ املتداولة.
للخلفاء الفاطميني وحافظوا  وهكذا انتهت التبعية الثقيلة, التي التزم هبا بنو زيري

وسائل  أنعليها طيلة سبعني سنة, كانت هذه النهاية نتيجة حتمية, منتظرة برهنت عىل 
القمع والضغط التي استعملها اخلليفة أبو القاسم القائم بأمر اهللا لفرض مذهب الشيعة 

شخصيته خيفي  أنمل تؤت ثمرهتا املرجوة, كان أول رد فعل ثورة أيب يزيد التي أمكنه 
جل السكان خصوصا الفقهاء املالكيني الذين كانوا يتزعمون  بومذهبه يف بدايتها فجل

ظهر فيها  ياملعارضة ومقاومة املذهب الشيعي منذ ظهوره, نجح أبو يزيد يف ثورته الت
بمظهر املؤمن الصالح فاتبعها مجيع عنارص السكان بقطع النظر عن خالفاهتم املذهبية 

رشف فيه الفاطميون عىل االستسالم, لوال مدد أاملهدية الذي  وكان ختامها حصار
 ل الذي أنقذهم.سزيري بن مناد ومواقف جيشه البا

                                                 
 .)ستقصاءاال(ذكر هذه الرواية النارصي يف:  )1(
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ولو لقي فيها حتفه, إذ استمرت املقاومة, وتوالت  أيب يزيد ثورةنجحت 
وإن كانت  البالد املرة بعد املرة, يف خمتلف اجلهات وهي حتااالنتفاضات التي كانت جت

السكان صالة اجلمعة باملساجد وضعفا فقد وصلت إىل هنايتها حيث قاطع  ختتلف قوة
الرئيسية التي كان اخلطباء يدعون فيها للخلفاء الفاطميني, ومقاطعة صالة اجلمعة يف 

ا وزهنا, وقد خصص هذا احلادث أي ثورة السكان ورفضهم للمذهب ذلك العهد هل
 ليف.آالشيعي بعدة ت

 بلكني ومآثره:
 يف عهد والده وبأمر منه مدن: اجلزائر واملدية, ومليانة, قال املؤرخ س بلكنيأسَّ 
واختط ابنه بلكني بأمر من أبيه «النارصي يف حديثه عن زيري بن مناد:  )1(ساأبو ر

اجلزائر يف وسط القرن الرابع وكانت قبل فيها أخصاص يسكنها بنو مزغنة, وكذلك 
ملدية يف ذلك وع بإذن من أبيه أيضا, اختط بلكني مليانة يف مخس ومخسني من الراب

». التاريخ أيضا وهذه املدن التي بنتها ملوك صنهاجة من أعظم مدن املغرب هلذا لعهد
 ».وهذه املدن هلذا العهد من أعظم مدن املغرب األوسط: «وقال ابن خلدون
نهم باجلزائر طبني مزغنة بطن من بطون صنهاجة كان مو أنوقد علمنا 
ابْالَطْ  الت قبيلة حتمل هذا االسم بنواحيوضواحيها, والز  وتبعد عن اجلزائر بنح( تَ

(أحواش مزغنة) قبل االحتالل  :ىوكانت بعض املزارع بسهول متيجة تسمَّ  ,كلم) 60
ني (بني خوهتم الصنهاجيِّ إحكم اجلزائر ومتيجة مع  نكان بنو مزغنة يتقاسمو .الفرنيس
عالبة العربية يف أوائل القرن السادس الثَّ  اكتسحت قبيلة أنإىل  ,و(بني جعد) ),خليل

وحد  متيجة, بقيت ضواحي اجلزائر حتتفظ إىل اآلن ببقايا قبيلة (بني خليل وبني جعد)

                                                 
ة تأليف منها: )1237ـ  1165(حممد أبو راس النارصي  )1( خ له عدَّ  .)عجائب األسفار(: مؤرِّ
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 خرضية بوالية تيزي وزو.صنهاجة قرب مدينة األ
) عىل ما حققه األثريون يف سفح القصبة أي ساحة جزائر بني مزغنةكان موقع (

املالكي, إذ بنيت القرية عىل أنقاض املدينة الفينيقية التي الشهداء واجلامع األعظم 
الذي يدل باليونانية عىل  »أقسيوم«فردا وسميت  أسسها هركول وأصحابه العرشون

يف القرن الثالث  املتوىف(إىل بناهتا, كام ذكر املؤرخ الالتيني صوالن عدد عرشين, إشارة 
وجزائر بني مزغنة : «ن الرابع فقالصطخري يف أوائل القروقد وصفها اإل بعد املسيح

مدينة عامرة, حيف هبا طوائف من الرببر, وهي من اخلصب والسعة عىل غاية ما تكون 
هـ, 337أي حوايل سنة  ,كام وصفها ابن حوقل عندما زارها يف عهد بلكني, »املدن 
ا ر يف نحر البحر, وفيها أسواق كثرية وهلووجزائر بني مزغنة مدينة عليها س: «فقال

رة ثعيون عىل البحر طيبة ورشهبم منها, وهلا بادية كبرية, وجبال فيها قبائل من الرببر ك
وأكثر املوايش من البقر والغنم سائمة يف اجلبال, وهلم من العسل ما جيهز عنهم والسمن 

غريه من هذه األسباب اجلهاز إىل القريوان وغريها, وهلم جزيرة بوالتني ما يقع به و
من, يقصد باجلزيرة أعة ونالبحر إذا نزل هبم عدو جلأوا إليها فكانوا هبا يف محتاذهيا يف 

 ).Penon( ) املشهور عند األوروبيني باسم بينونبرج الفنار(
حيث ذكر بتفصيل بعض اآلثار القديمة  ,وعرفها البكري, وتعريفه عام شامل 

مة البنيان, فيها آثار قدي: «فقال ,التي بقيت حتتفظ هبا ومل يتعرض هلا من عرفها قبله
دار  نزاج حمكمة, تدل عىل أهنا كانت دار مملكة لسالف األمم, وصحآو ,لألول

حكم عمل أملعب, قد فرش بحجارة ملونة صغار, مثل الفسيفساء فيها صور احليوان ب
وأبدع صناعة, مل يغريها تقادم الزمان, وال تعاقب القرون, وكانت بمدينة بني مزغنة 

بقي هبا جدار مدير من الرشق إىل الغرب, وهو اليوم قبلة الرشيعة كنيسة عظيمة, 
 اختذت ساحتها مصىل للعيدين. :أي » للعيدين مفصص, كثري النقوش والصور
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 :س وكان ذلك يف أواخر القرن الرابعاخ أبو روقال ابن مخيس فيام نقله املؤرِّ 
 ,كانت تنسب لبلكني)أعجبني باملغرب مدينتان بثغرين وهران خزر, وجزائر بلكني («

 البيانإذ واله أبوه نائبا عنه بواليتها حيث كانت قاعدة والية بني مزغنة, ذكر صاحب (
) ـ صاحب جزائر بني مزغنة ـ كان من مجلة زوار محزة بن إبراهيمأمريها ( أن) املغرب

ثم (لبجاية)  ,كانت مدينة اجلزائر تابعة (للقلعة). هـ337امللك النارص بقرطبة سنة 
بعد ما انقسمت دولة بني زيري, إىل عهد املوحدين, ويف أواخر القرن اخلامس عندما 
هاجم امللك يوسف بن تاشفني اللمتوين اجلزائر وحارص أشري ـ وقيل احتلها ـ رد 

ن وصل إىل تلمسان, التي ترك يوسف بن أهجومه املنصور بن النارص احلامدي إىل 
ان ورشع جيشه يف سليها, وملا احتل املنصور تلمتاشفني قريبه تاشفني بن حممد عامال ع

هنب املدينة خرجت إليه زوج العامل املذكور, وذكرته بأوارص القربى الصنهاجية, 
فأمر املنصور جيشه بالكف عن النهب واخلروج من املدينة, وكان هذا سبب رجوعه 

يف أول  من متابعة يوسف بن تاشفني الذي سبق ألحد أفراد ملوك بني محاد حماربته
عهده حتى احتل فاس, وهو بلكني بن حممد الذي خلفه النارص بن علناس, مؤسس 

 .لدولةمدينة بجاية. وكثريا ما اشتبه بلكني هذا بسميه مؤسس ا
وبعد انحالل الدولة,  ,بقيت اجلزائر تابعة لبجاية طيلة مدة تداول حكم املوحدين 

ألمراء مازونة من بني منديل ملا كانت تارة ختضع لبني زيان, وتارة لبني حفص, ثم 
وكانت قبيلة الثعالبة التي  ,ثم لبني غانية ,حيوا إمارة مغراوة يف أواخر القرن السادسأ

, استوطنت متيجة وأجلت منها قبائل صنهاجة هي التي حتكمها عند احتالل األتراك
 أي األخوين عروج وخري الدين.

زائر املرتبط بتأسيس دولة واحلديث عن احتالل هذين األخوين لعاصمة اجل
ب ضاألتراك باجلزائر, واختاذها عاصمة تعرض هلا الباحثون منذ قرون, وال زال مل ين

ثارهتا إلنارة بعض الباحثني إمعينه, ومع هذا بقيت بعض اجلوانب كثريا ما حتتاج إىل 
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ن عروج وخري الدين احتال اجلزائر بطلب أوتذكريهم, وتصحيح بعض األخطاء, منها 
خوة مسلمني جاءوا إواألفراح, مقابلة  وةأهلها ورضاهم, وهلذا قوبال باحلفا من

 إلنقاذهم من خطر الصليبية, التي انتقلت حروهبا من املرشق إىل املغرب. 
ىل تصحيح هذا الرأي, بروايات بعض املؤرخني املعارصين هلذا ع ولنقترص

محد بن القايض أ عيم الشهري) يف ترمجة الزدوحة النارشاالحتالل, قال ابن عسكر يف (
ب يف دخول بوهو كان الس«الزواوي رئيس القبائل الكرب بجبل كوكو, قال: 

الرتكامين ملدينة اجلزائر واستيطاهنم عليها وعىل املغرب األوسط إىل اآلن, حلسن ظنه 
الزهرة النائرة فيام جر للجزائر حني وقال صاحب (, »هبم وحمبته اجلهاد يف سبيل اهللا 

ن احتالل عروج وخري الدين لعاصمة أق ن حقَّ أ) بعد ارت عليها اجلنود الكافرةأغ
ن أهلها أرسلوا إىل عروج وأخيه ومها بجيجل رسالة من أو هـ925اجلزائر كان سنة 

أخذتم بجاية وجيجل من أيدي النصار, ونرصتم الدين فهنيئا «مجلة ما قالوا فيها: 
ن أيدي هؤالء املالعني وا إلينا لتخلصونا مِ ن تقدمألكم أهيا املجاهدون, وال بد 

عروج  أنوهناك وثائق أخر تدل عىل  ,»الكفرة, ألننا يف حمنة عظيمة وذل شديد 
اتصل ببعض الشخصيات الدينية عندما كان يدخل بعض قر الشواطئ متنكرا, 

ثر ذلك يف قصيدة الشيخ التوايت التي خاطب فيها سكان وهران, وحذرهم قبل أونجد 
 وقال فيها: ,حتالل االسبانيني للمدينةا

ــل  أيا أهل وهران انظروا نظر شفقة ــن قب ــدكم م ــألبل  ىن ترتدت
 وقال:

 وال حيمي مرساكم ضعاف رجـالكم
 خــربةlŠšÛaëن هلــم بــالطعنإفــ

 وال البدو بل حتميه أهل اجلزيـرة
 وكم فتكـوا بـالكفر اكـرب فتكـة

 .الخ...
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, وقد وصف »يقصد بأهل اجلزيرة عروج وأخاه: «)غر اجلامينالث( قال صاحب   
هي اليوم قاعدة ملك : «) هذا مدينة اجلزائر يف عهد األتراك فقالالثغر اجلامينصاحب (

وهم من طوائف  ,كانت تعرف بقلعة بني مزغنة ,األمراء العثامنيني يف الغرب األوسط
األسوار املنيعة, بهاهتا صنهاجة وحصنوها أتم حتصني, وأحاطوا هبا من مجيع ج

نال وال يطمع يف وأناطوا هبا املدافع الضخمة, فهي اآلن بحيث ال تُ  ,واألبراج اهلائلة
  ». ن يطمع يف املحالأخذها إال مَ 

استحالت اجلزائر يف عهد األتراك إىل عاصمة اململكة وخططت حدودها التي    
رغم توايل وتسلسل هجومات بقيت إىل عهد االحتالل الفرنيس, كام نظمت اإلدارة 

 أنالصليبيني, التي باءت كلها بالفشل طيلة ثالثة قرون, عززت اجلزائر مركزها, بعد 
انضمت إىل اخلالفة العثامنية, فحصلت عىل اطمئنان السكان, ورضاهم وتأييدهم, 
بلغت قواهتا الربية والبحرية, وهيمنتها عىل حوض البحر األبيض ما خصص له 

ليف, وعىل سبيل املثال وتتميام ملوضوع بحثنا آاختالف أجناسهم مئات التاملؤلفون عىل 
إىل  1613سنة من  :أي ـ ة ثامن سنواتغنائم األسطول اجلزائري بلغ يف مدَّ  أننذكر 

 )60, (سفينة أملانية )56, (سفينة فرنسية )193, (سفينة هولندية )447(  :م1621
 .سبانيةإسفينة  )120, (سفينة انكليزية

وقد ألف  ,وجزر ميورقة ,سبانياإويف شواطئ  ,زيادة عىل ما أضاعوه يف البحر 
) املذكور تأليفه لتسجيل هجوم القائد الشهري دوري االسباين الزهرة النائرةصاحب (

, )واقعة احلراش( :ـني ب, الذي حرضه املؤلف وهو مشهور عند اجلزائريِّ هـ1189سنة 
كام تعرض إلحصاء هذه اهلجومات  ,ت التي سبقتهل معظم اهلجوماوهبذه املناسبة سجَّ 

) وغريمها من املؤرخني, وقد امتازت جل هذه الروايات بعدم الثغر اجلامينصاحب (
 .سبانيني والفرنسينيفق مع روايات املؤرخني األاملبالغة, حيث نجدها كثريا ما تتَّ 
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دان احلريب, إذ كان مل تكن اجلزائر يف امليدان العلمي واحلضاري بأقل منهام يف املي 
حباسها وافرا ضخام ساعدها عىل تشجيع الثقافة ونرشها, وصف اجلزائر يف أريع 

عهدها الرتكي كثري من الرحالني والسفراء والتجار والقسيسني واألرس  وهاجر منها 
ليف واإلجازات مع علامئها آمن العلامء واألدباء إىل املرشق واملغرب وتبادلوا الت كثري

تواهم الثقايف يف درجة واحدة مع علامء القطرين الشقيقني املغرب وتونس, فكان مس
ونفس املواد التي كانت تدرس ببعض معاهد اجلزائر هي نفس مواد الدراسة بجامعتي 
القرويني والزيتونة, وهلذا ال نوافق من صوروا اجلزائر يف ذلك العهد بصورة تتناىف مع 

هيمهم االطالع عىل تفاصيل بعض ما ذكرناه  الواقع. ونلفت نظر املستمعني الذين
يطلعوا  أنحباس والتقدم احلضاري املتجيل يف الفن املعامري خصوصا يف وفرة ريع األ

 ,)املعاهد الدينية باجلزائرى: (ولكس املسمَّ فحباس واملعاهد لدليف اخلاصة باألآعىل الت
 املساجد والقصور. ل فيه صاحبه تاريخ بعضسجَّ  كالن :ـ) لقات اجلزائررووكتاب (

الشهري لفت أنظار  )جامع كتشاوةـ (وكان تاريخ ب ,وإنني نظرا لضيق املجال
 فإنني خصصته ببحث مستقل. ,واسرتجاعه لالباحثني بعد االستقال

 : املدية
ة ـ كام ضبطها ابن خلدون ـ وهي كبقية مآثر بلكني يّ دِ ومن مآثر بلكني مدينة املَ 
شتهر كمدينة هلا أمهية إال بعد ستة قرون أي يف العهد ت ووالده قبله, مركز حريب, مل

الرتكي حيث اختذت قاعدة لباي الوالية أما قبل فإهنا كانت قلعة حربية ضمن أربع 
تابعة إلمارة بني توجني, تلك اإلمارة التي تكونت يف عهد باديس حفيد  )1(قالع

 .بلكني, ويف نفس الظروف التي تكونت فيها إمارة بني زيري

                                                 
 القالع األخر, هي تاقدمت قاعدة اإلمارة, وتاغزوت املشهورة بقلعة بني سالمة, وتافرقينت. )1(
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ن محادا ملا شق عصا الطاعة عىل ابن أخيه باديس وحارصه هذا األخري بالقلعة أتقدم لنا  
قطع هلم هذه اإلمارة أهلم هذه اإلعانة و ىحصارا طويال مات أثناءه, أعانه بنو توجني فراع

ت تعرف بإمارة بني توجني تارة, وبإمارة وانرشيس مرة أخر, وقد عرفها رالتي صا
التفصيل, لعبت هذه اإلمارة أدوارا هامة يف التاريخ وحظيت بشهرة مل  اإلدرييس بمزيد من

حتظ هبا كثري من الدول, ففي إحد قالعها اختار ابن خلدون التفرغ واإلقامة لتأليف كتابه 
مام املهدي بن تومرت يف طريق رجوعه من ماللة إىل املشهور, كام نزل هبا وأقام مدة اإلِ 

د الشهري عبد اهللا بن حمسن الوانرشيس املكنى البشري, ورافقه إىل وفيها تعرف بالقائ ,املغرب
دين وعضوا يف جملس العرشة, جيشه عندما تكونت دولة املوحِّ  داملغرب وقد عينه اإلمام قائ

كام ساهم جيش  ,املغرب يف عهد بن تومرتبوقد استشهد يف حروهبم األوىل مع املرابطني 
وكان  )St.Louis(ونس ملا حارصها ملك فرنسا الصليبي ن تفاع عَ من هذه اإلمارة يف الدِّ 

حد األفراد الثالثة الذين حرضوا أقائد جيش وانرشيس صهر املستنرص باهللا احلفيص هو 
العربية هي التي استوطنت ناحية  نيصِ , كانت قبيلة حُ هـ669لح سنة إبرام معاهدة الصُّ 

 يلة بتلك النواحي إىل زمننا هذا.املدية منذ فارقها الثعالبة وال زال أفراد هذه القب
 :مليانة

ومن مآثر بلكني مليانة التي أسست قرب حصن روماين حيمل هذا االسم, وقد 
عىل قبيلة واريغان مركز ومسقط رأس الطبقة األوىل من  أسسها بلكني يف القمة املطلة

اسمها,  مراء مغراوة ـ بني خزر ـ وقد استفادت مليانة من موقعها اجلغرايف الذي خلدأ
إذ كانت من املحطات الشهرية يف طريق اجلزائر واملغرب وهلذا نجد ذكرها ووصفها 

)1()رحلته(بن الفكون القسنطيني يف  حالني منهم األديب أبو احلسن عيلعند معظم الرَّ 

                                                 
راكش عند كان من أدباء أواخر القرن السادس وقد ذهب من قسنطينة, مسقط رأسه, إىل م )1(

خلفاء بني عبد املؤمن فنظم رحلته وكتب هلا اخللود حيث أثبتها جل مؤرخي األدب العريب 
 .)نفح الطيب(ومنهم املقري يف 
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 الشهرية التي قال فيها:
ـــيأويف  ـــام قلب ـــر ه  رض اجلزائ

ـــت شـــوقا            ـــد ذب ـــة ق  ويف مليان
ــنس نســيت ــل صــربي ويف ت  مجي

ـــوثري ـــف ك ـــول املراش  بمعس
ــب  ــني العطــف والقل  ïÔÛaبل

 ومهـــت بكـــل ذي وجـــه ويض

بقيت مليانة تابعة للجزائر إىل العهد الرتكي فنالت حظوة وحل إليها كثري من 
 العلامء فأسسوا املعاهد وتركوا عدة تأليف.

 :اخلالصة
لسيايس والثقايف تاريخ دولة بني زيري مرتبط بتاريخ البالد ا : أنواخلالصة

 ,)قلعة بني محاد و بجايةواالقتصادي, إذ يف عهدها ظهرت العاصمتان العلميتان: (
اب القريوان وصقلية راللتان كانتا من أشهر وأرقى عواصم العامل خصوصا بعد خ

دولة بني أمية باألندلس, وكانت مكانتها االقتصادية ممتازة, وصف  وانحالل
و هبا القوافل منحطة, واألمتعة إليها برا وبحرا « :ولهاإلدرييس بجاية يف عهده بق

وأهلها مياسري جتار, و هبا من الصناعات والصناع ما ليس  والبضائع هبا نافقة, جملوبة,
رشق, وجتار امل الصحراء, وجتار وأهلها جيالسون جتار املغرب األقىص بكثري من البالد,

قنطرة, و هبا دار صنعة إلنشاء األساطيل و هبا حتل الشدود, وتباع البضائع باألموال امل
 ».واملراكب والسفن, و هبا من الصناعات كل غريبة ولطيفة

بلغ مائتي قطعة  365أسطول الدولة الذي أنشاه بلقني ابتداء من سنة  إنوحقيقة  
 .ني بصطمبولملا غزا البيزنطيِّ  439سنة 

ن شبهها أ) بعد البلدانمعجم ن كانت كام قال فيها ياقوت يف (إومدينة القلعة و 
وليس هلذه القلعة منظر وال رواء حسن, إنام اختطها محاد للتحصن «بقلعة أنطاكية قال: 
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فاستبحرت العامرة, واتسعت يف التمدن : «فوصفها ابن خلدون بقوله ,»واالمتناع
 ».الخ ... ورحل إليها من الثغور القاصية والبلد البعيد طالب العلوم وأرباب الصنائع

أصبحت مصدر التجار, وهبا حتل : «قال البكري يصف حالتها االقتصاديةو 
وقد خلد األدباء والشعراء وصف  ,»الرحال, من العراق, ومرص والشام وبالد املغرب

نهاجي من قصورها ومساجدها ومنهم ابنها البار أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن محاد الصَّ 
 بجاية ابن محديس الصقيل.األرسة املالكة, كام خلد وصف بعض قصور 

كانت احلياة االقتصادية مزدهرة بفضل العالئق التجارية التي كانت تربط هذه 
حالني الذين زاروها متفقون عىل تقدمها يف ن جل الرَّ إالدولة بدول العامل برا وبحرا, ف

ن إامليدان االقتصادي وعىل استغالل سكاهنا للزراعة وتربية املوايش والصناعة حتى 
أرايض اجلنوب اجلزائري التي نراها اليوم مراعي قاحلة كانت تنتج مجيع أنواع  جل

ن املسيلة ونقاوس وطبنة كانت أوعىل سبيل املثال نذكر  ,الفواكه واخلرض واحلبوب
وجمانة تنتج الزعفران. وذكر اليعقويب أهنا كانت حتتوي عىل معادن  ,تنتج القطن اجليد

انت بالبالد معامل متخصصة لصنع الزجاج اجليد كام ك ,الفضة واحلديد والرصاص
ري الكتب وتذهيبها. وقد فوتس ,والدباغة ,واخلزف, ونحت احلجارة واخلشب واملرمر

بلغت منتهى اجلودة والشهرة حيث كانت تصدر إىل اخلارج. ويف ذلك العهد اشتهرت 
 إذ ذاك إال املرجان القالة بتصدير املرجان األمحر إىل املحيط اهلندي إذ مل يكون يف العامل

األبيض, وهلذا كله ال نستغرب عندما نطلع عىل الرفاهية التي وصل إليها السكان 
 ).االستبصار( بكام ذكر ذلك صاح ,ت مائة دينارسعندئذ وبلغ ثمن العاممة 

اإلسالم يف عظمته ما ذكرناه هو ما تعرض إليه كتاب ( ـبصفة قطعية ـ ومما يؤيد 
وقال  ,الذي طبع منذ سنة بباريز ,راملوريس ملب ثامن واحلادي عرش)األوىل بني القرن ال

د سقوط رومة وورثه بعن أوروبا فقدت مركزها كمحور لالقتصاد العاملي إ« :مؤلفه
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فبالرشق اإلسالمي كانت توجد املراكز احليوية : «ثم قال ,»حاتون بعد الفتواملسلم
لغرب الذي فقد مركزه االقتصادي بعد قتصادية الثقافية وكان الفراغ يسود اللحياة اال

هنم كانوا يمتازون بعد دخوهلم يف اإلسالم إ«ثم يذكر الرببر فيقول:  ,»سقوط رومة
يف  مالطاقة البرشية التي كان هلا الفضل والدور احلاس :الأوَّ ني هلام أمهية, تَ بقوَّ 

صا ني, خصووحتى مرص يف عهد الفاطميِّ  ,صقليةو الفتوحات األوىل باألندلس
: استحواذ اجلزائر واحتكارها لطريق الذهب التي كانت أهم ثانيا, الصحراء والسودان

ن اإلسالم اهتم كثريا يف أول أثبت أيف بابه  مٌ , والكتاب قيِّ »الرقيق  ةجتار عمواردها م
عوة, بل كان االهتامم باالقتصاد وتنظيمه ومل يكتف بنرش الدَّ  ,عهده بتنظيم االقتصاد

 .كام يقاللقدم, أو قدما  ,دعوة جنبا جلنبيساير نرش ال
إليها بعض  أن نضيف إىل مآثر هذه الدولة امتدادها إىل األندلس حيث جلألنا  يبق 

 يهاجر إىل األندلس زاو ,أفرادها من إخوة بلكني بعد ثورهتم عىل املنصور بن بلكني
عندما اهنارت  سوا أعظم دولةوساعد القدر أهله فأسَّ   خلرب يطول بن زيري بن مناد 

 ,وغرناطة ,فكان نصيبهم بالد البرية ,الدولة األموية وظهرت دول ملوك الطوائف
وا مدينة غرناطة, وقد احتفظت غرناطة بكثري الخ, وهم الذين مرص... ومالقة ,وجيان

من آثار هذه الدولة إىل يومنا هذا, كام احتفظت اجلزائر بالكثري منها كالكتابة املنقوشة 
مقصورة جامع عقبة بن نافع بالزاب ويرجع تاريخ هذه الكتابة لعهد املعز عىل مدخل 
الفنارات النحاسية املعلقة يف سقف املسجد كتب  ضكام توجد كتابة عىل بع ,بن باديس

وهناك آثار  ,ة وجامع تنسبمروان بعنا أيب عومن آثار هذه الدولة جام, عليها اسم املعز
 متفرقة يف بعض املتاحف.

ىل احلديث عن الطاقة البرشية التي حتدث عنها املؤرخون فإهنا مل تستفد ولنرجع إ
بل لعبت دورها الفعال  ,منها فتوحات األندلس وجزر البحر األبيض املتوسط فقط
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يف جل حروب األندلس التي كان سكان املغربني  «وتركت آثارها أو بصامت أصابعها 
وكانت شهرهتم  رالرباط يف الثغواألوسط واألقىص يتسابقون إليها برسم اجلهاد و

وهلذا تكونت منهم  ,البطولية جعلت ملوك األندلس جيلبوهنم ويولوهنم قيادة اجليش
فإهنم زامحوا  ,ة دول بعد اهنيار وانحالل الدولة األموية يف عهد ملوك الطوائفعدَّ 

حىص هذه القبائل واحدة واحدة الشيخ أوقد  ,األمراء واقتطعوا ألنفسهم دوال
 ,)قد اجلامنعِ يف كتابه ( ـ )رشالنا ةحو(دالذي ترمجه ابن عسكر يف ـ   بي األندليسيطالش

ث عن كثري من هذه ض له ابن حيان عندما حتدَّ وأما جتنيد ملوك األندلس هلم فقد تعرَّ 
ن مجاعة من زناتة وصفوا ألمري املؤمنني احلكم بالشدة إ: «القبائل املهاجرة قال

ابن أيب عامر وتفرقت  ن تويفأتقدمهم واختذهم جنودا إىل والشجاعة يف احلروب فاس
 ...اجلامعة وانشقت العصا فتسابقوا إىل مزاحم األمراء وأسسوا كثريا من هذه الدول

 .»الخ
ن أما ذهب إليه كثري من الباحثني واملؤرخني ـ برغم وهذا ال يمنع من االعرتاف ـ 

وملوكهم ذلك اإلجالل الذي وصل جل هؤالء الربابر وأمرائهم كانوا جيلون العرب 
يف كثري من األحيان إىل التقديس, وقد قاطع زيري بن عطية املغراوي املنصور بن أيب 

نه استبد بملك هشام يف صغره مما هو معروف وكان زيري وفيا أعامر لسبب واحد 
 نه ملا كان حمارصا ألشري بعد رجوعه من األندلس و رأأوقد حكي عنه  ,لألمويني

احلجاج األندلسيني العائدين من احلج فاتصل هبم وسأهلم عن أحوال بالدهم وفد 
احلمد هللا يا معرش األندلس الذي جعل اهلزيمة علينا : «ورصح إليهم هبذا الترصيح

سد العدو, وخترب اجلزيرة ولكن أبر عبيد الدنيا ومل جيعلها  عليكم فكان يستامعرش الرب
 .ملسو هيلع هللا ىلص»مد نبيه مة حمأنرص لدينه وأحوط عىل أاهللا 

ولنختم هذه الدراسة بام كنت وعدت به يف مستهلها وهو نظرية املسترشق    
حدث مقاله أ) وايتومعركة ب( :ـالذي تعرض ل )Ernest Mercier(رنست مريسيا
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ني يف أواخر ن كبار املسترشقني الفرنسيِّ هذا كان مِ  مريسن إضجة يف األوساط العلمية, 
 تاريخ(ليف أمهها آته بمدينة قسنطينة وترك عرشات التحيا وعاش جلَّ  ,القرن املايض

فنرشا كتابا قيام عنوانه ندري سقان أو موريس مريسوقد اعتنى الكاتبان  )افريقية
فيه نظرية املسترشق  اذكر ,)معركة بوايت واألسباب احلقيقية يف انسحاب اجليش العريب(

 التي أثارت تلك اهلزة ومن مجلة ما قاله املؤلفان: 
نه ال صلة بينه أن هذه النظرية ألقت أضواء عىل حادث تارخيي هام كان يعتقد إ«

ثم  ,»ن هذا البحث يف نظرة فلسفة التاريخ له أمهية عظمى إوهلذا ف ,وبني التاريخ العام
مجع عليه املؤرخون إذ ال يعقل أتعرضا لذكر األسباب التي جعلت املؤلف يشك فيام 

جناح اجليش اإلسالمي  إنأنفسهم بانتصارهم حيث ن معركة مل يتفطن املنترصون أ
الذي اهنزم قد انسحب من املعركة التي دامت ليلة كاملة ويف الصباح ملا أراد جيش 
شارل مارتيل مواصلة املعركة وجد الفراغ أمامه وعندئذ اطلع عىل احلقيقة وهي 

ىل كل حال وع ,ن ترك قتاله الذين منهم قائد اجليشأانسحاب اجليش اإلسالمي بعد 
ن من مجلة أسباب انسحاب اجليش اإلسالمي هو ضعف مدد الطاقة أاملسترشق  رأ

الخ, وإننا يف هذا املقام ال نريد تتبع ما استنتجه  ..البرشية التي كانت ترد من بالد الرببر
هذه الطاقة  أنوإنام سقنا رأيه هذا للداللة عىل  ,ق لدعم أرائه فنوافقه أو نخالفهرشاملست
ن سمعة اجليش اإلسالمي القائم أهلا ألف حساب يف ذلك العهد وقرأ ي رشية كانالب

نه إوتفوقه عمت مجيع األوساط والطبقات وليست من مبالغات املؤرخني املسلمني, و
حد كبار الكتاب أ إنرغم مرور القرون عليها فقد بقي االهتامم هبا متواصال حتى 

ردد  )جريدة الفيغارو(ديمية الفرنسية وحمرر عضو األكا  )Gaxotte Pierre( الفرنسيني
نه نرش مقاال باجلريدة املذكورة املؤرخة إف ,صد هذا املقال ودعمه منذ سنوات قليلة

ن إحيث  ,وهذا املقال له أمهية عظمى ,بمناسبة ذكر هذه املعركة 11/10/58يف 
به صاحبه نرش عرض حال جلسة رسية عقدها امللك شارل مارتيل مع أركان حر
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أقوياء ـ يقصد املسلمني ـ ن الكفار إ«وخربائه قبل هذه املعركة وقد افتتحها بقوله: 
ن أراد اهللا ـ سأنترص عليهم إنني أريد املعركة وبإعانة اجلميع, ـ أإال  ,ونحن ضعفاء

نه أموالي ال قدر اهللا  ):«Arnoul(فأجابه الكونت أرنول ». يل هزيمتهم رشفا  وستجرُّ 
ووسط فصل اخلريف,  732ن نكون واقعيني, إننا يف سنة أينبغي لنا  سيلحقكم العار,

لمون يف هذه السنني سن حممدا مات منذ مائة سنة عىل األكثر, انظر ماذا فعل املإ
ن حصون بيزنطة اهنارت أمامهم الواحد بعد اآلخر ومل تعطلهم أسوار البرصة إالقليلة, 

الرببر وكذلك قرطاجنة, واستمر  تلوا مرص, قربص, رودس, وبالدحهنم اإودمشق, 
ن أبطالنا سقطوا عندما حاولوا الوقوف إ ,السيل املنهمر يف طريقه جيتاح ما جيده أمامه

ن اجلبال إبطال, شاوس األخضعوا الفزيقوطيني األأهنم احتلوا اسبانيا وإ ,يف وجوههم
اربون وعارها, مدن نأهنم اكتسحوا أرايض فرنسا, سهوهلا وإوالبحار مل تعطلهم, 

 ,ان تلتهم كنيسة سانت هيالروإننا نشاهد اآلن النري ,تولوز, نيم, كاركاصون, بوردو
ن التاريخ له جمر, وجمراه إ«فقال: ,  )Raganfred( ثم تكلم عامل الدولة ومفكرها

ن العامل سيخضع للقوة العربية فهذا مسجل عىل أنه من الظاهر أمتجل بصفة واضحة 
حد يشك أهيا امللك أويف االنتصارات التي أحرزوا عليها, ال األرايض التي احتلوها, 

نك إذا إن تغري جمر التاريخ, فأنك ال تقدر أبأنك غري قادر عىل حتقيق املعجزات إال 
حد من أنه لن يرجع منا أك, ولكن حتقق عمرتنا بخوض املعركة نجيب أمرك ونطيأ

 الخ.  ... هذه املعركة إذ ال يمكنه معاكسة القدر
نه خاضها واستغل انسحاب أيلتفت شارل مرتيل ألقوال خربائه بدليل  مل

إنني من «فقال له: , ) Raganfred(املسلمني وحينئذ أخذته النشوة ومهس يف إذن املفكر
امء سن األشجار مهام طالت أغصاهنا التصل إىل الأجهتي أعلمك شيئا واحدا, فكام 

 .»فاألشياء لن تتبع وجهة واحدة دائمة
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احلوار الذي ال يتهم أفراده باإلشادة بقوة املسلمني إذ ذاك ويؤيد نظرية وهذا 
من دول  دولةت ما مل تبلغه غن سمعة اجليوش اإلسالمية بلأاملسترشق لدليل قاطع عىل 

ن يبلغ هبم مركب النقص والتشاؤم إىل أوهلذا ال ينبغي خللفهم اليوم  ,العامل عرب التاريخ
ن يرضبوا صفحا عن التأثري الزمني وال زالت أينبغي هلم كام ال  ,اليأس واالستسالم

ال وهي االحتاد أمجع املؤرخون بأهنا أفادت املسلمني يف فتوحاهتم أبعض األسلحة التي 
وقد شكا القادة الفرنسيون يف حروهبم مع املسلمني , والتضامن يف إمكانياهتم

لرتكي النظامي وال األتراك اجلزائريني عند االحتالل بأهنم مل جيدوا أمامهم اجليش ا
كان البالد من عرب وبربر والرابطة الوحيدة التي جتمعهم هي رابطة سوإنام وجدوا 

 الدين اإلسالمي.
الشاعر احلكيم حممد إقبال, نختم به هذه الدراسة, قاله منذ مخسني سنة  يوهذا رأ

اريخ هناك درس واحد وعيته من ت: «جناح فقال يف رسالة كتبها إىل حممد عيل
املسلمني, ففي اللحظات احلرجة من تارخيهم كان اإلسالم وهو الذي انجي املسلمني, 
وليس العكس بالعكس, إذا ركزتم نظركم اليوم عىل اإلسالم واستلهمتم املبادئ 

نتم ال تكونوا قد فعلتم أكثر من إعادة جتميع قواكم املبعثرة واستعادة أالدائمة فيه, ف
والقرآن الكريم , الذي تنقذون به أنفسكم من خراب شاملاألمر , كيانكم املفقود

ن ميالد البرشية مجعاء وإعادة تكوينها أزاخر باآليات الرشيفة التي توضح لنا كيف 
 .»يشبه ميالد وإعادة تكوين أي فرد
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   الجزائر رقعة تخطيط مدينة
  )1(االحتالل دوتقسيمھا اإلداري في عھ

قبائل الصغر وكان يتداول حكمها آل املقراين ال ن,إمارتا القبائل دولتان أو
آل ابن  ةالدولة الثانية دول أو واإلمارة وكانت قاعدهتا قلعة بني عباس ثم جمانة,

القايض وكانت حتكم بالد القبائل الكرب وقاعدة احلكم جبل كوكو, كان مؤسس 
ني ولعب واوي قايض بجاية يف عهد احلفصيِّ ذه الدولة الشيخ أمحد بن القايض الزَّ ه

 ,دورا خطريا حيث كان املتسبب يف احتالل عروج وخري الدين للجزائر وطرد األسبان
فمنهم من قال بأنه  ,إال أهنم اختلفوا يف كيفية االتصال ,واملؤرخون متفقون عىل هذا

واحلقيقة أنه سهل عىل  ,كاتب اخلليفة العثامين عندما رأ البالد مهددة باخلطر الصليبي
وكان معه سامل بن التومي  –اجلزائر  –ان بجيجل الدخول إىل العاصمة عروج ملا ك

الثعالبي أمريها إذ ذاك وملا احتل األتراك اجلزائر أساؤوا به الظن وبرفيقه سامل بن 
التومي فقتل عروج سامل بيده وحتارب مع أمحد بن القايض إىل أن قتل يف بعض املعارك 

 بثنية بني عائشة.
ت بينه وبني جريانه آل املقراين منافسة اجلوار, وملا صاهر إن ابن القايض كان

واهتموه بمواالة  ,أوقدوا نار الفتنة ,األتراك املقراين وكانوا يستعملون سياسة التفرقة
بعده أفراد أرسته  اإلمارة موتوارث حك ,األسبان, فكانت احلرب التي لقي فيها حتفه
ذهبت  ه بعض املؤرخني من أن اإلمارةإىل أواخر العهد الرتكي, بخالف ما ذهب إلي

                                                 
 .ةصفح )19(اعتمدنا يف إثبات هذه املحارضة عىل نسخة مرقونة تقع يف   )1(
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أنه ملا وصل  )رحلته() ذكر يف 1193ـ 1125مع مؤسسها, وهذا احلسني الورتيالين (
ونزلنا عند املعظم سيدي حممد بن القايض «قال:  ,إىل جامع الصهاريج بالقبائل الكرب

بعد  )رمحة اهللا عليه(ثم مات  ,معنا ىالرشيف سلطان زواوة وعاهدنا عىل احلج ومش
 . )1(» 1180من املدينة املرشفة ودفن بباب الينبع يف شهر حمرم سنة  خروجنا

وكثريا ما كان األتراك يكتفون بتعيني  ,كان احلكم الرتكي ببالد القبائل صوريا
ويف احلقيقة كانوا هم الذين يسرتضون بعض  ,مزيةبعض القواد وفرض الرضائب الرَّ 

تاريخ إفريقيا ( :يف كتابه) Mercier(خ مريسره املؤرِّ ومن ذلك ما ذك ,القبائل بالعطايا
ثار  1823ويف صيف «قال: ), Histoire de l'Afrique septentrionale) (الشاملية

ومنعوا اجليش  ـالرئييس بني اجلزائر وقسنطينة   املمرُّ ـ وا البيبان قبائل بني عباس واحتلُّ 
د هلم بدفع مخسامئة كبش سنويا, عهَّ الرتكي من املرور, وذلك لسبب أن باي قسنطينة ت

ن وعده, فثاروا عىل األتراك ودامت هذه الثورة ما يقرب مِ ر يف تلك السنة عن مَ وتأخَّ 
 س بجاية وقتلوا واليها خلرب يطول. اهاجم أثناءها قبائل بني عب ,نيسنتَ 

بعد املرة ة يم يثورون املرَّ خني أباة الضَّ ان هذه املنطقة باتفاق معظم املؤرِّ كان سكَّ 
اعرتف هلم الفينيقيون  ,كانت أجناسهم ودياناهتم ونظام حكمهمام ام كيفعىل احلكَّ 

بوا إىل رؤسائهم باملصاهرة, وكذلك الرومانيون باالستقالل الداخيل طيلة عهدهم وتقرَّ 
يف أوائل عهدهم, إال أهنم بعد ثورة يوغرطة نكصوا عىل أعقاهبم واستبدلوا االستقالل 

 .)2( ارش, وهلذه األسباب ثاروا عليهم عندما أتيحت هلم الفرصة لالنتقامباحلكم املب

                                                 
 ليدعو الناس إىل احلج إن الورتيالين ملا عزم عىل احلج عقد رحلة إىل القبائل الصغر والكرب )1(

 ذ ذاك.حسب العادة املتبعة إ
يف تارخيه الذي خصصه لإلمارات  )Stéphane Gsell( ذكر ذلك بتفصيل املؤرخ ستيفان قسيل )2(

  الرببرية بني عهدي قرطاجنة وروما. 
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م ودامت إىل 253من سنة  ىل هذه الثورات التي وقعت ابتداءً إمل يرش أي مؤرخ 
 كاطخو العهد الروماين منها وتعرض هلا مؤرِّ  ,م297إىل سنة  290ثم من ,  260سنة 

 E. Cat. Professeur de L'école Supérieur)يف كتابه تاريخ الشامل اإلفريقي 

d'Alger) ( إن الربابر اغتنموا فرصة خالفات حكام روما فثاروا «قال:  )85 :ص ,1ج
وكانت ثورة خطرية وإن مل يتحدث عنها املؤرخون إال أن نقوش  253عليها سنة 

احلفريات التي عثر عليها يف عدة جهات خصوصا يف حفريات سور الغزالن ومدينة 
مبيز دلتنا عليها, فمن مجلة الثوار نجد سكان جبال بابور الذين يسمون بابار تازولت ال

)Babares(  َّوسك):الذين كانوا يسمون ان جبال القبائل الكربQuinquegentiens 
إن هؤالء الثوار كان يقودهم أربعة رؤساء :«ثم ذكر قبائل أخر فقال ,كانكوجونتيان(

فقصدوا مدينة سور  ,قبائل الكرب والصغروكان الثائرون من ال ,يسمون ملوكا
قائد البلدة فاهنزم الثوار ) Q.Gargilius Martialis( الغزالن وبعد حصارها قاومهم

 ». )Faraxوعىل رأسهم القائد الرببري فراكس (
جبال بابور ليلتقي مع زميله ماكرونس  سريه نحو) Martialis(ثم تابع قائد السور 

) رئيس نوميديا, إال أنه مل يصل إليه, فقتله الثوار يف Macrinus decianusسيانوس (د
دت هذه الثورة ثم جتدَّ  ,» الخ ...معركة وكان هؤالء الثوار راجعني من ختريب ميلة 

أن جاء إمرباطور روما  إىل ,ومل تنته طيلة سبع سنواتـ  290سنة  :أيـ بعد سنوات 
نفسه ملحاربة القبائل الكرب( Quinquegentiens(,  َّبنصب  االنتصارل هذا وقد سج

 ».وجد يف حفريات كنيسة بجاية بعد االحتالل الفرنيس 
نار الثورة وختم حديثه يف  إمخادالتقسيم اإلداري الذي وقع إثر  تعرض كاط إىل ثمَّ 

اإلمرباطورية الرومانية كانت حتس أهنا مهددة يف كل جهة من الرببر, : «املوضوع بقوله
 وهذا نص مقاله: ,»هود إلنقاذها من اخلراب العاجلوقد بذلت هناية اجل

«L’empire romain se sentait partout menacé par les berbères et on 
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faisait les derniers efforts pour le sauver d'une ruine imminente … »    
 يالت لك الطرقذطوا طرقا كتب هلا اخللود, فمن كان الرومانيون يف عهدهم خطَّ 

 الكرب ثم قبائل احلرضة.القبائل تشق القبائل الصغر و
كانت هذه املنطقة يف أواخر العهد الرتكي ويف أوائل االحتالل الفرنيس تعرف هبذا 

 التقسيم: 
احلالية. والية تيزي وزو: القبائل الكرب 
وادي بجاية. :القبائل الصغر 

ز انطالق الدعوة مركـ  قبائل احلرضة من جبال بابور حيث توجد ايكجان
ببني عزيز قرب مدينة مجيلة األثرية, ومتتد إيل امليلية وجيجل  ـ الفاطمية ودولتها

العنرص الرببري الكتامي إال أهنم تعربوا  أهلها ينتمون كبقية القبيلتني إىل وبعض
 .بخالف القبائل الصغر والكرب فقد احتفظوا بلغتهم األصلية

إذ متر عىل قرص  ,جاية ودلس وتشق بالد القبائل الكربفالطريق التي كانت تربط بني ب
كبوش فجامع الصهاريج فتورقة ثم دلس, هي التي بقيت يف العهد اإلسالمي متر عليها 

 .ـه1180القوافل, وآخر من سجل املرور عىل بعض منها الرحالة الورتالين حوايل 
يق الساحيل ومدهنا كام هريان البكري واإلدرييس عىل الطرث الرحاالن الشَّ كام حتدَّ 

 ومترُّ  ,سور الغزالن من بجاية إىل :أي ـ غرالقبائل الصُّ  الطريق التي تشقُّ  ثمَّ . نهسنبيِّ 
دت يف أن جدِّ  فإهنا بقيت مستعملة إىل ـ عىل تيكالت, آقبو, مشدالة, سور الغزالن

 .العهد الفرنيس
الطريق الساحلية التي تربط وهي املعروفة اآلن ب ,قبائل احلرضة والثالثة التي تشقُّ  

 عىل زيامة املنصورية. بجاية بجيجل ومترُّ 
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من «ذكر اإلدرييس الطريق الساحلية التي تربط عاصمة اجلزائر ببجاية فقال: 
...  ميال 20ميال ومن تامدقوس إيل مرسى الدجاج  18تامدقوس رشقا  اجلزائر إىل

عنها أكثر  وبرشها قليل, ملا فرَّ  جاج كبرية القطر, هلا حصن دائر,ومدينة مرسى الدَّ 
 ملوك صقلية, نيكالنورمانيِّ  ـأهلها يف زمن الصيف خوفا من قصد األساطيل إليها 

وهلا أرض ممتدة  ,وهلا مرسى مأمون ـواحل إذ ذاك ون الغارات عىل السَّ كانوا يشنُّ 
كه, وزراعات متصلة, وإصابة أهلها يف زرعهم واسعة, وحنطتهم مباركة, وسائر الفوا

 طوبا ومنثورا إىل رشائح واللحوم هبا كثرية, وتباع بالثمن اليسري, والتني حيمل منها
سائر األقطار, وأقايص املدن واألمصار, وهي بذلك مشهورة, ومن مدينة مرسى 

ميال وهي عىل رشف متحصنة هلا سور حصني وديار  24الدجاج إيل مدينة تدلس 
ر واملطاعم واملشارب ما ليس يوجد بغريها متنزهات وهبا من رخص الفواكه واألسعا

مثله, وهبا الغنم والبقر موجود كثريا وتباع مجلتها باألثامن اليسرية, وخيرج من أرضها 
  )1( ميال 90ميال ويف البحر  70ومن تدلس إىل مدينة بجاية يف الرب  ,إىل كثري من اآلفاق

م) 1094هـ املوافقة لـ  487سنة  عبيد البكري (املتوىف وقد وصف قبله زميله أبو
احلالية فذكر  بعض هذه النواحي التابعة لوالية تيزي وزو )املسالك واملاملك: (يف كتابه

ومرسى الدجاج  ـ عاصمة زيري بن مناد وولده بلقني ـ الطريق التي تربط بني أشري
محزة وتعرف بسوق محزة وهي مدينة عليها سور «ومتر عىل محزة (البويرة) فقال: 

لصنهاجة وكان نزهلا محزة بن احلسني بن سليامن بن  ندق, وهبا آبار عذبة وهيوخ
احلسني بن عيل ابن احلسن بن عيل بن أيب طالب (منها) إىل بني جناد وهي مدينة صغرية 

 ».ميل ومنها إىل مرسى الدجاج عىل جبل بينها وبني البحر نحو
وهناك مدينة تسمى محزة نزهلا «وقد قال البكري يف أول تعريفه ملدينة محزة ما ييل: 

                                                 
 .)م154هـ  , 548( من كتاب: نزهة املشتاق, لإلدرييس  )1(
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الذي دخل املغرب وكان له من البنني  ... واحلسن بن عيل هو وبناها محزة بن احلسن
ومن بلياس إىل مرسى  ,وتسري من محزة إىل بلياس وهي يف جبل عظيم ,محزة هذا
وقد رضب سور  ,ومدينة مرسى الدجاج قد أحاط هبا البحر من ثالث نواح ,الدجاج

وأسواقها ومسجد  ,لغربية إىل الضفة الرشقية, ومن هناك يدخل إليهامن الضفة ا
ره, عجامعها داخل ذلك السور له باب واحد, وهلا مرفأ غري مأمون لضيقه وقرب ق

وهذا دليل عىل أن كتامة كانت ـ وهبا عيون طيبة يسكنها األندلسيون, وقبائل من كتامة 
أنه رأس ماتيفو  رسى الدجاج التي أظنُّ وجتاوز دلس إىل م ,من القالة إىل دلس متتدُّ 

)Cap Matifou ,( .وبرشقيها مدينة بني جناد وهي أصغر منها       
سى اجلزائر وسامها جزائر بني مزغنى روقال البكري يف موضع آخر بعد أن ذكر م

آهلة عامرة بأهل  يّةلوصيفي ويليه مرسى مدينة بجاية أ مرسى الدجاج هو«قال: 
 ومرسى بجاية هو ,مرسى مأمون ا هنر كبري تدخله السفن حمملة وهوبرشقيه ,األندلس

املرسى يف تلك اجلبال قبائل كتامة  عىل هذاو ـقلعة بني محاد  ـساحل قلعة ابن الطويل 
ثم ييل مرسى  ,وهي شيعة يكرمون من مال إىل مذاهبهم ويربون من وافق اعتقادهم

وقد ذكر غرائب هلذه  ,» األوقات ة يف جبل كتامة عنيببة وعىل مرسى سبييبجاية سب
ل مومن هذه املواضع كلها من جبال كتامة معادن النحاس ومنها حي«ثم قال:  ,العني

 ».الالزورد الطيب رهبذا اجلبل حجو ,إىل إفريقيا وغريها
ثم نجد يف أواخر القرن الثاين عرش اهلجري الرحالة احلسني الورتالين يذكر كثريا من 

 ,مر عليها بعد أن غادر مسقط رأسه فمر عىل متقرا, ثم قلعة بني عباس املدن والقر التي
 فدلس. ,وبني عيسى ,وبني برتون ,فأوالد سيدي هبلول, فبني منجالت ,ثم بوجليل

بالد ابن معطي النحوي  اوعند رجوعه من دلس مر عىل بني فراوسن وذكر أهن
 ثمَّ  )فائقة ألفية ابن معطي(ل: حيث قا )ألفيته(الذي عناه ابن مالك يف  )األلفية(صاحب 

ويف جامع الصهاريج ذكر الورتيالين أنه نزل عند حممد بن القايض  ـجامع الصهاريج 
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 فبني ورتالن.  ,ثم متقرا ,عىل بني بوشعيب وبني حييى وورجة ثم مرَّ  ـسلطان زواوة 
ي عرب تارخيها الفينيق هذه يف اجلملة اخلطوط الرئيسية لتاريخ والية تيزي وزو

 والروماين واإلسالمي قبل االحتالل الفرنيس. 
 تاريخ الوالية بعد االحتالل الفرنيس: 

 23إن احتالل هذه املنطقة تأخر إىل أن انتهت مقاومة األمري عبد القادر أي يف: 
 . 1847ديسمرب 

 ن عىل بالد اجلزائر بحدودها احلالية,الح كانت فرنسا هتيمِ ى األمري السِّ قفعندما أل
أي ما  غرب إىل تونس, ماعدا بالد القبائل: الكرب والصغر وقبائل احلرضة,من امل

 ومرتفعات جمانة وسطيف جنوبا. ,ومرفأ القل رشقا ,بني سهول متيجة غربا
ا عىل شن هذه احلرب إذ كان هكانت احلكومة الفرنسية مرتددة يف اإلذن لقادة جيش

ومل تأذن هلؤالء  ,بحر األسوديف ال) Crimée(وب شبه جزيرة القرم حرجل جيشها ب
إىل  1849فدامت حرب القبائل من سنة  ,القادة إال بعد رجوع اجليش الفرنيس

, اختار اجليش الفرنيس بعد حصوله عىل موافقة احلكومة عىل احلرب أسهل 1857
رنو ااملناطق الثالث يف [نظره] وهي منطقة قبائل احلرضة, فهامجها الكولونيل سانط

)Saint Arnaud ,(ورغم اجلهود التي  ,وكانت ميادين القتال ما بني ميلة وجيجل
بذلت فقد باء بالفشل الذريع, وانسحب اجليش الفرنيس وبقيت احلالة عىل ما كانت 

إىل  1851باجلزائر من سنة  اواليا عام) Randon(ل راندون ا املاريشعليه إىل أن عنيِّ 
ائل الثائر الشهري الرشيف بوبغلة وقتل ويف تلك األثناء ظهر يف بالد القب م,1858سنة 

راندون  املاريشال اختارت فرنسا ,)1(نتهم فرنساني الذين عيَّ اد الفرنسيِّ ن القوَّ كثريا مِ 

                                                 
 =ل وأقرهتم عىل تعيني رؤسائهم قوادا وأغوات وأمناء, إال أنكانت فرنسا اتصلت ببعض القبائ )1(
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)Randon (نه إثم  م,1838من سنة  أي ابتداءً , ألنه قىض مدة قائدا عسكريا باجلزائر
ثم توىل وزارة  ,ابعة هلاتوىل إدارة شؤون السياسة بوزارة احلرب التي كانت اجلزائر ت

ة لفتح بالد القبائل والقضاء عىل الثائر رشيف بوبغلة وقد هيأ خطَّ ,  1850احلرب سنة 
فأحيا  ,رقوبمجرد وصوله إىل اجلزائر سلك طريق روما فابتدأ بتخطيط وتعبيد الطُّ 

الطريق الرئيسية الرابطة بني بجاية ودلس ثم طريق ما بني سور الغزالن وسطيف 
قد وعندئذ هاجم قبائل احلرضة ثم القبائل الصغر فقىض عىل املقاومة هبام, و ,ةفبجاي

 1844الذي هاجم سنة  كان سبقه للهجوم عىل القبائل الصغر سلفه املاريشال بيجو
قبائل بني عباس فأحرق دورهم وقطع أشجارهم, إال أنه لقي مقاومة ألزمته 

ل الصغر, وبقبائل احلرضة, وتتبع  راندون عىل املقاومة بالقبائىضق ,االنسحاب
1850وكان الرشيف بوبغلة ظهر حوايل سنة  ,خطته اجلهنمية يف القبائل الكرب 

حاربه  وبعد انتقاله إىل وادي سبو 1851بالقبائل الكرب ثم هاجم بجاية سنة 
فرجعوا ) Bosquet( واجلنرال بوسكي), Polissier( املاريشال راندون واملاريشال

ان بضواحي تازمالت خلرب ثم استشهد بوبغلة يف معركة بسيطة مع السكَّ  ,نيي حنخفَ بِ 
م راندون عىل القبائل الكرب اويف هجومات الوايل الع م,1854وذلك سنة  ,يطول

ة يف تاريخ حرب اجلزائر مل تسبق مشاهدهتا للجيش ل مرَّ ظهرت املقاومة العنيفة ألوَّ 
ن قادة ن نظامها كثري مِ وكتب عَ  ,رقة املسبلنيف هاوملا بحث عنها وجد ,الفرنيس فبهرته

 هسمية لرؤسائه أن شعبا يوجد فيراته وتقاريره الرَّ ح واحد منهم يف مذكِّ اجليش, ورصَّ 
وللذين كانوا يدعون إىل  ,مثل هذا النوع من املقاتلني ينبغي أن يقرأ له ألف حساب

إن األمة «ال اجلنرال هانوطو: ق ,به يقتداختاذ االستعامر االنكليزي لبالد اهلند مثال 

                                                                                                                            
دة واملعارضة لتدخل الفرنسيِّني = ن جلِّ القبائل املتمرِّ هذا التَّعيني كان صوريا, ولقي معارضة مِ

 يف شؤوهنم.
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اجلزائرية التي يوجد فيها مثل هذا النوع من املقاتلني ال ينبغي أن نغرت ونشبهها 
 . »باهلنود

ندون, املجاهدة اللة فاطمة اكام هبرت اجليش الفرنيس وعىل رأسه الوايل العام ر
جل من نسومر إذ هي التي كانت حترض املسبلني والسكان عىل املقاومة بحيث أن 

القبائل الكرب ذكروا أن املقاومة خفت من وطأهتا بل انتهت  بالد كتب عىل مقاومة
 . )1( يف قبضة الفرنسيني أسرية رعندما وقعت اللة فاطمة نسوم

ففي هذه احلرب وبعد إلقاء القبض عىل الزعيمة اللة فاطمة أحدثت مدينة تيزي 
خر بسوق آدث حصن كام أح ,1856وبني فيها حصن عسكري وذلك سنة  وزو

 .)Fort Nationalثم صار احلصن الوطني ( نابليونيراثن سمي بحصن  ياألربعاء لبن
فرضت فرنسا رضيبة مالية  1857بعد انتهاء مقاومة بالد القبائل الكرب حوايل سنة 

 فادحة عىل السكان وأخذت منهم رهائن إال أهنا أبقت نظمهم الداخلية التي جر
املجالس البلدية والعاملية وتعيني األمناء  بها انتخانذ قرون مالعمل هبا عندهم من

 ذلك. كام وما إىلحوأمناء األمناء والعوائد يف كثري من األ
 :وزو التقسيم اإلداري لوالية تيزي

 1851وقع هذا التقسيم بقرارين حكوميني األول مؤرخ يف منتصف نوفمرب
منطقة دلس, إىل بالنسبة 1854يف أوت  بالنسبة إيل منطقة ذراع امليزان, والثاين مؤرخ

                                                 
رات ووثائق متعلقة بثورة القبائل الكرب م )1( ذكر هذا التقسـيم الكولونيـل  )1857−1846(ذكِّ

Robin راته املسامة: م يف  ذكِّ
        Notes et Documents concernant l'insurrection de 1856-1857 de la grand 

Kabylie   
 .1902طبعة جوردان باجلزائر 
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 والية وهاتان املنطقتان مها اللتان كانتا تشمالن معظم قبائل زواوة الذين تتكون منهم
مناطق برج بوعريريج  وقد بقيت قبائل أخر أضيفت إذ ذاك إىل ,احلالية وزو تيزي

 .   كبني ملكيش وغريها
 ذراع امليزان: منطقة 

قشتولة: فريقات بني إسامعيل, بني كويف, بني منداس, كانت تشمل جمموعة قبائل 
  .لخابني بوغردان, بني بوغدو, مشرتة, إيغيل, إيموال, الرشقه... 

 ,ثم قسمة جرجرة التي كان يطلق عليها يف العهد الرتكي (باشا غاليك جرجرة)
وتشمل بني صدقة التي كانت بدورها تشمل قبائل بني بوشناشة, أقدال, أوالد عيل, 

 .ويلول, بني يزقن, بني شبالة, بني أمحد, تاقمونت اجلديدأ
وهي تشمل قبائل ), Confédération(احتادية قر زواوة  ثم جمموعة زواوة أو 

ار, بني منقالت, بني عطاف, بني ربني يني, بني وسيف, بني بوعكاش, بني بود
 .لخا...  بويوسف, يليتن

 ومشذالة.  ,كوربني أوع ,ينبني قا ,ثم جنوب جرجرة الرشقي 
 منطقة دلس: 

ليك وادي سبو: عمراوة, شاغاب :ـوكانت تشمل ما كان يعرف يف العهد الرتكي ب
بني خليفة, برتونة , معاتقة, بني عسيى, بني دوالة, بني واقمون, فليسة البحر, 
العزازقة, بني يتورغ, بني فراوسن, بني يراثن, بني ثور, تاورقة, يرس, بني جير, وكانت 

  .تابعة ملنطقة دلس ـ)1( مركزا عسكريا ـ ة تيزي وزومدين
                                                 

ذي جعلها وسط القبائل, خصوصا وإنام اختريت قاعدة الدائرة ثم الوالية ملوقعها اجلغرايف ال )1(
 نقطعة ومنعزلة.وأن دلس التي كانت قاعدة منطقة م
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هذه يف اجلملة القبائل التي تتكون منها هذه الوالية وقد اشتهر الكثري منها يف 
, مازالت منها بقايا إىل يومنا هذا حتتفظ علمية بمراكز اإلسالمية خمتلف مراحل العهود

حوث تطور التعليم يف العامل بقوانينها الداخلية التي أثارت إعجاب املتخصصني يف ب
من رجاالت العلم يف  ممن جيهل اليوو ,ويل وأمحد ابن إدريس وغريمهابلوذلك كمعهد ال

, والغربيني واملنجاليت, واليتورغي, خمتلف بالد العامل اإلسالمي أسامء المعة كاملشذايل,
من كباء العلامء  فأرسة املشذايل أنجبت كثريا ,والرياتني, والفراوسني, واليليتني وغريهم

ذكره الدنيا, وترمجه  الفضل الذي انتقل إىل دمشق ومأل القاسم املشذايل وولده أبو أبو
كام ترمجه جالل الدين  )الضوء الالمع يف بيان علامء القرن التاسع: (خاوي يفتلميذه السَّ 
فقه ونارص الدين املشذايل الذي أحدث ثورة ثقافية يف عهده تطور بسببها ال, السيوطي

العامل ه هم به رجاله, وقد خصَّ الذي كان يتَّ  دعنه اجلمو ىاملالكي وماشى عرصه, ونف
 )ة املجمع العلمي العريبجملَّ (مة نرشها يف الشيخ الفاضل ابن عاشور قبل وفاته بدراسة قيِّ 

وترمجه يف كتابه  ,واملنجاليت الذي أخذ عنه ابن زاكور الفايس وجاوره سنني ,بدمشق
د طبعه أخريا بالقرص وقد جدَّ  ), أزهار البستان فيمن أجازين باجلزائر وتيطواننرش(القيم: 

 ومنهم أبو ,امللكي يف املغرب, كام اشتهر كثري من أفراد أرسة املنجاليت وأرسة الغربيني
 ,الذي ترجم لكثري من علامء زواوة )رايةعنوان الدِّ ( العباس أمحد الغربيني صاحب

وعبد الرٰمحن  ,توارثوا العلم واستوطنوا تونس ,بكثري من أفرادهاواشتهرت أرسة الغربيني 
 ., املؤلف الشهري وتلميذه عبد الكريم اليتورغي)1(الوغلييس

أي  ,وقد اشتهرت بالد القبائل بأهنا حافظت عىل علم القراءات إىل العهد األخري 
الرحال العامل وكانت هذه القراءة مشهورة بقراءة زواوة, وقد شد  ,القرن احلادي عرش

العباس أمحد برناز احلنفي الرتكي األصل التونيس البلد الذي شد الرحال إىل  املقرئ أبو

                                                 
رر املكنونة يف نوازل مازونة(قد نقل فتاويه صاحب:  )1(  .)املعيار(, والونرشييس يف: )الدُّ
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بني وغليس لألخذ والرواية من أحد كبار املقرئني من تالمذة الشيخ عبد الرٰمحن 
اليلويل وذكر يف فهرسته أنه يف مدة إقامته ببني وغليس اجتمع عند شيخه بشيخ شيخه 

ن اليلويل, فحقق تاريخ وجود عبد الرٰمحن اليلويل وحدده, تويف أمحد برناز عبد الرمحٰ 
 هـ وترك عدة تآليف. 1138هذا بتونس سنة 

القر املذكورة قرية كانت من أعظم  نكام اشتهرت بالقبائل الكرب زيادة ع
هنا من مؤسسات الالجئني :إقيل ,بدائرة األخرضية ومةاملراكز العلمية وهي قر

لمساين التِّ  يكام حل هبا أفراد من أرسة املقر ,وقد أنجبت كثريا من العلامء .ينياألندلس
 .توارثوا العلم فيها إىل عهد االحتالل الفرنيس

ومل يفارق العلم هذه النواحي, فقد هاجر بعد االحتالل الفرنيس ثلة من علامء  
وقد كان من  كالوي الرياتني,زواوة إىل دمشق صحبة املجاهد الشيخ املهدي السَّ 

 1335ـ 1253حسن احلظ أن حظوا برتاجم من معارصهم الشيخ عبد الرزاق البيطار 
 ).حلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش( :مهـ يف تأليفه القيِّ 

اقتطفنا منه بعض الفقرات لنستدل هبا عىل أن كثريا من الباحثني جيازفون يف 
 لخ. ا...  االنحطاط وضعف الثقافةأحكامهم عىل ذلك العهد ويبالغون يف وصمه ب

قال:  1871كالوي أستاذ ابن احلداد بطل ثورة قال البيطار يف ترمجة املهدي السَّ 
وقد أخذ عنه كرباء دمشق وعلامؤها وحكامها وفضالءها وأخذ عنه الوزير الكبري «
ألمري وة مل ينلها اظهذه احل −»دمشق إذ ذاك ايلاملشري العظيم اخلطري أمحد عزت باشا وو

وكان رفيقه يف اهلجرة تلميذه  −علمه وسمعته يف اجلهاد الطويل  ةعبد القادر مع غزار
له «قال يف ترمجته البيطار:  ,من بني وغليس وهو ه)1285ـ 1240معوين (صالح السَّ 

منظومة يف الفقه املالكي وحشاها, ثم رشح الرسالة يف علم امليقات قد مجع فيه ما نرشته 
تاريخ عىل طريق الرمز واإليامء واإلشارة, وصل فيه لقدوم حممد  وله ,يد الشتات
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وله فيه أسلوب عجيب وطريق نادر غريب, وكان صاحلا تقيا, وفاحلا  ,رشدي باشا
 .»لخا.. االحرتام .نقيا, رفيع املقام, وافر 

يس حفيد املهدي لن مجلة املهاجرين من بالد القبائل حممد املبارك الدن مِ كا امك
 معوين ولد اشتهر يف املرشق واملغرب وهووي وغريهم, وكان لصالح السَّ كالالسَّ 

هـ وقد ترمجه كثري من العلامء كصديقه أمحد  1268الشيخ طاهر اجلزائري املولود سنة 
, )Laoust()1(واملسترشق هنري الوست  ),أعالم املغرب( :تيمور باشا يف كتابه

نقتطف منها بعض  ,أخريا اخلطيب املتوىفلفي الشهري حمب الدين ذه العامل السَّ وتلمي
قد زارها قبل ف ,وقد كان بارا لوطنه (اجلزائر) ,الرجل أحق بالعناية الفقرات ألنَّ 
ين الدِّ  بال حمقم القبائلية األصيلة, وزار معاملها وكان يتكلَّ األوىل  احلرب العاملية

خ يف مجادي املؤرَّ  بعددها )ة الشهابجملَّ (نقلته  )شيخي(اخلطيب يف مقال عنوانه: 
هذا  ب إيلَّ الذي حبَّ  الذي ربى عقيل, وهو هو«:  1937املوافق ليوليو 1356األوىل 

لم قاالجتاه الفكري, منذ كنت طفال إىل أن رصت رجال, وال أعرف مؤلفا وال حامل 
نشأ يف ديار الشام إال وقد كانت له صله هبذا املريب األعظم واستفادة من عقله وسعة 

بواسطة الذين استفادوا منه, وكل الذين جاهدوا هناك ألجل  ما مبارشة أوفضله, إ
واإلسالم إنام  عروبةإلعادة جمد الوإلحياء علوم السلف, واحلرية ويف سبيل املعارف 

 من طبقة تالميذه, وهو أو ,واسطة عقدهم, ورأس جمالسهم كانوا من إخوانه وهو
إىل أن يقول:  ,»التي ال حد هلا ... عهإطالمرضب األمثال عندهم يف كامل عقله وسعة 

 ,وأهم كتب السلف النافعة التي نرشها النارشون إنام نرشوها بإشارته وحتريضه«... 
 يتدفق من صدر هذا العامل كان وأنا وكل ما نرشته لسنا إال قطرة يف بحر اخلري الذي

                                                 
خ يف ربيع  )جملة املغرب اجلديد(ذا بحثا قيِّام يف نرش هنري الوست ه   )1( م, 1935ه/1354املؤرَّ

ث )فة بالسلفيةاحلركة اإلصالحية السنية املعرو(التي كانت تصدر بتطوان حتت عنوان:  , حتدَّ
لفية(فيه عن:   م.1917التي أصدرها طاهر اجلزائري سنة  )املجلَّة السَّ
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منية إال أن ير فيها أ له الذي كانت الدنيا ال تساوي عنده جناح بعوضة وليس العامل
 ألرميوالعدل والعلم وتقو اهللا عز وجل, إين  القوةعز اإلسالم يعود كام كان يف أيام 

ن القيام بحقه عىل عحتى اآلن  إبطائينفيس بالعقوق وإنكار اجلميل كلام فكرت يف 
حياة دور من أدوار اإلصالح بل هي تاريخ  وحياة الشيخ طاهر اجلزائري. التاريخ

 ».  لخا.. األيام .بة من حياهتا والبد أن أقوم هبذا الواجب يف يوم من األمة يف حق
بدمشق حديثا  )املجمع العلمي العريب(وقد أذاع أخريا أمحد اجلندي رئيس دائرة 

. أما عمله يف حياته فقد .«.قال فيه:  1969خصه للراحل الكريم بإذاعة لندن يف مارس 
 ,»فعمل عىل نرش العلم والثقافة وتنبيه اجليل  ,يراجته إىل ناحية اإلصالح رغم علمه الغز

كان هذا الرجل حيب العرب ويعطف عىل «ث عن وظائفه يف التعليم قال: وبعد أن حتدَّ 
فإذا  ,وأبرز ما كان عند الشيخ حافظته العجيبة ,قضيتهم ويسعى إىل تقدمهم وتعليمهم

.. جلأ الشيخ إىل : «.قال , وبعد أن استدل عىل ذلك بعدة أدلة» قرأ الشيخ شيئا حفظه
فكان يشرتي  ,هبا عىل احلياة عنييست ,ذاكرته فاختذها وسيلة إىل العيش عيش الكفاف

املخطوطات بأثامن باخسة ويبيعها فريبح هبا درهيامت تساعده عىل اإلنفاق, وكانت نفسه 
ن أن يف زمنه يرهبو ظامءتأبى أن يمد يده إىل أحد مهام تكن منزلته, حتى لقد كان الع

 .بعدها ءقال ذا فعلوا كان ذلك إيذانا بالفرقة التي الإف, يعرضوا عليه العون املادي
... الذي عمل عىل تأسيس املكتبة الظاهرية فجمع هلا جليله وهو اوكان أستاذ 

املكتبة الظاهرية جمموعة من األوراق املكتوبة والتعليقات التي سطرها يف وللشيخ 
األفكار املبثوثة?  هلذهوال ندري متى يتاح الظهور  ,ة الطويلةبخطه أثناء مطالعته الكثري

 .)1(»عىل ما فيها من نفائس واإلطالعومن الذي يقدم عىل فض هذه األوراق 

                                                 
ن   )1( أليس من العقوق أن تغفل اجلزائر عىل مثل هذا االبن البار الذي مأل ذكره الدنيا ? ثم أليس مِ

اح الظهور وال ندري متى يت«حقِّ اجلزائر أن جتيب الكاتب الذي ذكر هذه املذكرات وتساءل: 
 ».هلذه األفكار املبثوثة ?
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ويعلم كل باحث  ,صفتني امتاز هبام املرتجم وأ ناحيتني وإنني أردت أن أذكر
الدين ومتقمصيه يف  أن سبب إفالس إعادة ,كر ال يغرت بالظواهر واملجاملةفمستقل ال

الطمع يف األغنياء ومد األيدي للطالح  يف بالدنا باخلصوص هو ,البالد اإلسالمية عامة
عية ااملغرضني الذين يتحكمون يف الد ال أوديه اجلهَّ مموالصالح, ووقوع الداعي يف فن 

 فإننا رأينا أنه كان ,فيوجهونه كيفام شاءوا وينخدع ألحكامهم عليه حتى يغرت بنفسه
يعتمد عىل نفسه وجل تالمذته وزراء وذوي شأن يف احلكومة ووصلت به نزاهته إىل أن 

 ),ةعدَ الوَ ( ن عرضوا عليه اإلعانة أوإصار أقرب الناس إليه خيشون من مقاطعته 
ن علامء احلديث شعارهم يف توصياهتم إو ,كان من علامء احلديث )رمحه اهللا(والشيخ 

 ,»اتركوا اليأس مما يف أيدي الناس تعيشوا أعزة«وهلم: ق التي خيتمون هبا إجازاهتم هو
 ن نشاطه يفوقال الوست عَ  ,? وقد مثلها مرتمجنا يف وقت طغت فيه املادة فأين هؤالء

مبادئ  سوريا حذق اللغات العربية والرتكية والفارسية عىل السواء مع مشاركة يف
حتت إرشاف مدحت باشا  1878س خزانة دمشق, وقام يف سنة وأسَّ , العلوم الغربية

الغارات  كام أنه شنَّ  ,بتنظيم التعليم يف سوريا التي ما يزال ذكره فيها حمفوظا يف روعته
 .»الرتكي االستعامر عىل

ولنختم هذه الدراسة بالرجوع إىل احلديث عن والية تيزي وزو, فإهنا بعد أن 
فكان  1871دلعت ثورة والقوا فيها نوعا من اهلدوء, ان 1857احتلَّها الفرنسيون سنة 

ف الداخيل للجامعات, وفرض رضيبة عىل جمموع السكان  من نتائجها: إلغاء الترصُّ
مليون فرنك, ومصادرة نصف مليون هكتار ( وزعت فيام بعد عىل  32قدرها 

شارك فيها  1871املستعمرين ), والذي يلفت النظر واهتم له الفرنسيون هو أن ثورة 
قبائيل: رجال ونساء وصبيان من جمموع السكان الذين كان ومحل السالح مائتا ألف 

) وهذه النسبة نادرة يف تاريخ مقاومة الشعوب 800 000يبلغ عددهم ثامنامئة ألف  (
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واألمم, كام اعرتف قادة اجليش الفرنيس أن عدد جيشهم الذي خاض غامر هذه احلرب 
معركة حامية  340مقاتل مدجج بأحدث سالح وخاضوا  82000لقمع الثورة بلغ 

) أن هذه الثورة إن كانت مل Du Barailالوطيس, وقد اعرتف وزير احلرب اجلنرال (
تصل إىل إخراج الفرنسيني من اجلزائر نظرا لقوة اجليش النظامي إذ ذاك والسالح ووفر 
حايا وخسائر يف األموال  التموين, ولكنها كلفته ـ وكانت تكلفه أكثر ـ عددا من الضَّ

ان ... الخ.وهزائم شنيع  ة لوال استخدام اخلديعة واملكر وتفرقة السكَّ

حظيت هبذه الثورة بلفت نظر الكتاب الفرنسيني واألجانب  وخصصوها بتآليف 
محانية, وموقف ابن احلداد البطويل,  اهتموا فيها بدراسات العنرص الرببري والطريقة الرَّ

هو حممول عىل أكتافهم, وقد رجل جاوز الثامنني سنة أعلن احلرب وشارك املحاربني و
خونا من قديم ولنذكر قبل اخلتام رأيني لكاتبني حلال  تعرَّض للعنرص الرببري مؤرِّ
العنرص الرببري, أحدمها كاتب عريب مشهور وهو ابن خلدون, وثانيهام كاتب بربري 
مشهور وهو أبو القاسم الزياين املغريب الذي علق عىل ابن خلدون ورد عليه بعض 

) وهو قريب عهد بالنسبة إىل الثغر اجلاميننظره, ثم ما وصفهم به صاحب (وجهات 
خوا  الكاتبني األولني بل هو معارص للزياين, وكالمه ينطبق متاما عىل ما أمجع عليه مؤرِّ

وقد كان ): «الثغر اجلامينالعامل يف خمتلف العصور يف وصف هذا العنرص. قال صاحب (
واإلباية ما كان يمنعهم من االنقياد إىل امللوك والرضا هلذه األمة من األنفة واملنعة 

باستدامة الدول والدخول حتت جناح الذل, فكانوا ال يقرون مللوكهم عىل قرار وال 
يزالون يثورون عىل حكامهم يف سائر األعصار واألقطار, فال يقوم هلم قائم إال وطالبه 

فه, حتى ضعف الطالب واملطلوب من خلفه, وال تتم قوة سلطان إال والثورة تبرشه بضع
ومل يزل هلذه األمة الرببرية فضل مشهور وباع يف املحامد من «, وقال قبل هذا بقليل: »

 ».     أول الدهور, ومل ينفك منهم قائم يصادم هبم أعداءه وحيسم من قطرهم داءه ... الخ 



53  

 رأي ابن خلدون يف الرببر: 
ئل اإلنسانية, وتنافسهم يف اخلالل وأما ختلقهم بالفضا: «)1(قال ابن خلدون

احلميدة, وما جبلوا عليه من اخللق الكريم مرقاة الرشف والرفعة بني األمم, ومراعاة 
املدح والثناء من اخللق, من عز اجلوار ومحاية النزيل, ورعي األذمة والوسائل والوفاء 

كة, واإلغضاء عن بالقول والعهد والصرب عىل املكاره, والثبات يف الشدائد, وحسن املل
ين, ومحل  العيوب والتجايف عن االنتقام, ورمحة املساكني, وبرّ الكبري, وتوقري أهل الدِّ
يم  , وكسب املعدم, وقر الضيف, واإلعانة عىل النوائب, وعلو اهلمة وإباء الضَّ الكلّ
ومشاقة الدول, ومقارعة اخلطوب, وغالب امللك, وبيع النفس من اهللا يف نرص دينه, 

م يف ذلك آثار ينقلها اخللف عن السلف لو كانت مسطورة حلفظ منها ما يكون فله
أسوة ملتبعيه من األمم, وحسبك ما اكتسبوه من محيدها, واتصفوا هبا من رشيفها أن 
قادهتم إىل مراقي العز, وأربت هلم عىل ثنايا امللك حتى علت عىل األيدي أيدهيم, 

, وكان منهم مشاهري يف كل طبقة من ومضت يف اخللق بالبسط والقبض أحكامهم
 ». طبقات اإلسالم بعد إسالمهم ... الخ 

ن كالم ابن خلدون بقوله:  قال كاتبه أبو القاسم بن «ثمَّ علَّق الزياين عىل ما نقله مِ
ن األوصاف احلميدة  أمحد الزياين: ما وصف به ابن خلدون هذا اجليل الرببري مِ

للعرب الكرام يف اجلاهلية واإلسالم, وملا ساءت  واملناقب السنية العديدة, معلومة
أحواهلم وخالف فعلهم مقاهلم, حىلَّ اهللا هبا هذا اجلنس الرببري, قبل أن خيون ويفرتي 
ويزيغ عىل احلق ويمرتي, وملا خالفت األفعال منهم األقوال, وعاثوا يف النفوس 

م ال شيطان ورضبت عليهم املغارم واألموال, سلبهم اهللا امللك والعز والسلطان, إذ أزهلَّ
وا يف طريق  ن اخلصال, وسعَ يف كلِّ األوطان, وانعكس حاهلم فيام وصفهم به مِ

                                                 
 .72ص »  الرتمجانة الكرب« نقله الزياين يف رحلته  )1(
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ا  االنفصال بعد االتِّصال, ومل يبق هلم وفاء يعتمد, وال جوار ملن أراد املستند, وصار مَ
ن عادات  ن العرب, يستبقون للخذالن واهلرب, شنشنة لبسوها مِ صار ملن قبلهم مِ

اهنم عرب البسائط, يستعملوهنا يف احلروب بالوسائط, ومل يبق منهم متخلِّق بتلك جري
األخالق احلميدة, واألوصاف الفريدة, إال برابر الصحراء املنقطعون يف القفر,  ال 
سم الوفاء واإلنصاف,  رين عىل ممالك األرياف, مقيمني لرَ يعرفون الغدر واحلفر, متنفِّ

اجلبال وإن كانوا إخوانا ويف العصبية أعوانا, فالواحد منهم فهم مع هؤالء الرببر أهل 
راهم, وصغريهم ينفع املراهم, صان اهللا جوهرهم عن الفساد,  كالدينار يرصف بالدَّ

هـ) يف 1149ـ  1147انتهى كالم أيب القاسم الزياين (» وأبقاهم مصلحة للعباد 
نة إحياء الرتاث القومي بالرباط ), نرش جلالرتمجانة الكرب يف أخبار املعمور برا وبحرا(

 ) .انتهى . 74و 72م (ص 1967هـ/1387سنة 
 )1(اجلزائر ةإحياءُ معامل مدين

إنَّ إِحياءَ دراسة تصميم عاصمة اجلزائر يف القرون الثَّالثة ـ أي: قبل االحتالل 
ة املوجودة يف دراسات  الفرنيس الذي طمس معاملها ـ تتوقَّف عىل مجع الوثائق اهلامَّ

الني, وعقود األَحباس والنَّوازل. حَّ خني والرَّ  املؤرِّ
خ األسباين ( ), إذ نجد معظم مَن كتبَ يف هذا هايدوومن هذه الوثائق ما كتبه املؤرِّ

), وقد نقل عنهام مارمولاملوضوع من األوربيِّني إالَّ ويعتمده, وكذلك دراسة (
)Dapper) :يف تأليفه (Description d'Afrique ( موقع املدينة  د ذكرعبفقال

ة  ئييس املحتوي عىل معظم األسواق التِّجاريَّ ارع الرَّ وأسوارها, ثمَّ أبواهبا, ذكر أنَّ الشَّ
                                                 

يخ املهدي البوعبديل  )1( اث والثَّقافة, مراسالت الشَّ , دراسة )127ـ   117ص: (رسائل يف الرتُّ
ك)املجلس اإلسالمي األعىل(وتعليق: د. أبو القاسم سعد اهللا, منشورات  تور أبو , وقال الدُّ

يخ املهدي بخطِّ يده«القاسم عن هذه الوثيقة:   . )117ص: (هامش , » سلَّمها يل الشَّ
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ون), و(باب الوادي), أي: سفح القصبة.  هو: ما بني (باب عزُّ
), ثمَّ عقَّب 15000ثمَّ ذكر عدد املنازل, ونوع مواد بنائها وهندستها, وعددها (

)Lespes هذه اإلحصاءات بام نقله عن األب () عىلDan الذي زار اجلزائر سنة (
ان زاد عىل ما Grammaye, كام أنَّ (1634 كَّ ) زار اجلزائر قبلهام, وذكر أنَّ عدد السُّ

 كان عليه يف عهد (هايدو), وذكر لذلك سببني:
 م.1609هجرة األندلسيِّني سنة  )1

ون) س )2 ور املوجودة خارج (باب عزُّ  م, بأمر من أعراب أمحد.1573نة ثمَّ هدم الدُّ

ون),  ور التي كانت خارج (باب عزُّ خني متَّفقون عىل أنَّ الدُّ وحقيقة إنَّ املؤرِّ
ا املدينة, وعددها ألفان ( اهنُ مت بأمره, ودخل سكَّ مت سنة 2000هدِّ ا هدِّ ), قيل: إهنَّ

ون) إ1533 الَّ نحو م قبل هجوم (شارلكان), وقيل: بعد ذلك, ومل يبق بـ (باب عزُّ
ار املسلمون الذين يمونُّون البلدة.  األربعني دارا ينزل فيها التُّجَّ

ان يرتاوح بني املائة ألف وأزيد إىل سنة  كَّ م, 1725بقي هذا العدد, أي: عدد السُّ
ان يبلغ مائة ومخسني ألفا (كذا) Laugier de Tassyفذكر( كَّ ) أنَّ عدد السُّ

تَّة آالف ), ومن مجلتهم اليهود الذ150.000( ين كان عددهم يرتاوح بني اخلمسة والسِّ
ئيسيَّة اآلهلة باألسواق التِّجاريَّة, واملعاهد واملساجد  وارع الرَّ نسمة, وعىل كلِّ حال فالشَّ

ونينحرص جلُّها يف حومتَي (  ), والطُّرق املتَّصلة هبام.باب الوادي), و(باب عزُّ
 مساجد اجلزائر:

) أنَّ Topographie d'Algerم (1612ي نُرش سنة ذكر (هايدو) يف تصميمه الذ
عاصمة اجلزائر يبلغ عدد مساجدها بني كبري وصغري: مائة, لكلٍّ منها وكيلٌ وإمامٌ 

ن بينها سبعة مساجد كبرية. ة, مِ لوات, وأحباسٌ خاصَّ  للصَّ
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م كان باجلزائر ثالثة عرش مسجداً 1830إنَّه سنة ): «A. Devoulxوقال دفولكس (
, ) زاوية, فاملجموع: 12) رضيح ومعاهد, (32) مسجد صغري, (109( جامعاً

 ».) بناية دينيَّة 176(
وارع, وجتميل املدينة,  وبعد االحتالل وتطبيق سياسة التَّخريب بدعو توسيع الشَّ
وخمتلف اإلدِّعاءات لتربير طمس املعامل, كاد إمجاع خمتلف طبقات الكتَّاب, فرنسيِّني 

فات بجرائم القرن وأجانب, مدنيِّني و بعض العسكريِّني, أن يتَّفق عىل وصم هذه التَّرصُّ
اعي الرتكاب هذه اجلرائم هو اجلهل واحلقد  ضدَّ املدنية واإلنسانيَّة, ورأوا أنَّ الدَّ

يني, حيث إنَّه مل يبق يف سنة  ب الدِّ م من البنايات التي أحصاها 1862العنرصي, والتَّعصُّ
)Devoulx) َّمعهدا وأرضحة, ومخس زوايا, 15) صغار, و(19جد كبار, و() مسا9) إال (

 ) بناية.47فالكلُّ (
ة ( ) بناية دينية, ثمَّ إنَّ هذه البقيَّة مل تبق كلُّها حتت 129) سنة (32فقد هدم يف مدَّ

ف املسلمني, بل بقيَ منها للمسلمني ( ) صغار, 8) مساجد كبار, و(4) بناية: (21ترصُّ
ا () أرضحة أو معاهد9و( لت إىل كنائس, أو خمازن ودكاكني.26, أمَّ  ) فقد حوِّ

   أسواق اجلزائر:
ها: ( ) الذي كان يف القيرسية املوجودة قرب اجلامع اجلديد سوق الكتبيةأمهُّ

باغني سوقاحلنفي, و( ), حيث سوق الفرايرية), و(سوق املقايسية) بقربه, و(الصَّ
سات, أو تصنع أدوات احلديد املربود, مثل األقفال, وأج هزة الزناد للمكاحل واملسدَّ

ى ـ و( ): كان صنع احلرير له شهرة بالبلدة, سوق احلرايريةالكوابيس ـ كام كانت تسمَّ
ئيسية للتَّصنيع يف البالد, حيث كان يستورد عالوة عىل وكان معمله من  املعامل الرَّ

ودة) الذي كان هيتم به يف نفس العاصمة, وكا ان حرير اخلام (حرير الدُّ ن كثري من سكَّ
األندلسيِّني يقومون برتبية دود احلرير, فعالوة عىل حرير اجلزائر, كانت البالد تستورد 
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ائد عىل حاجية البالد إىل املغرب  ر الزَّ الكثري منه من (بريوت), و(أزمري), وتصدِّ
 وتونس وليبيا.

مت يف عهد اجل نرال وهذه األسواق كانت كلُّها قرب اجلامع احلنفي, وقد هدِّ
هداء ـ وقد أثارت غضب  (كلوزيل), عندما رشع يف إنشاء ساحة احلكومة ـ ساحة الشُّ
ني محدان بن  ر, وكان من ضمن املحتجِّ ان واحتجاجاهتم, ومل يروا هلا أيَّ مربِّ كَّ السُّ
ل شكواه يف (املرآة), وقال فيه ردا عىل مزاعم (كلوزيل), قال:  عثامن خوجة الذي سجَّ

احة ال تتالءم مع ويف أما«...  كن البنايات املهدومة أنشئت ساحة احلكومة, وهذه السَّ
ا أوسع من ساحة فندوم ( ) بمدينة (باريز), بينام حميط مدينة Vendômeاملدينة, حيث إهنَّ

 .») بالتَّقريبTuilleriesاجلزائر ال يتجاوز حجمه حديقة التويلري (
فات بوحي من إنَّ (كلوزيل) يترصَّ «ثمَّ قال صاحب (املرآة):  ف هذه التَّرصُّ

تَّاب الغربيون من قديم حاشيته اليهوديَّة,  وقد فضح هؤالء اليهود ـ جنسهم ـ الكُ
مان, منهم (واتيل)  يل احلديث, ـ  الزَّ وَ سيايس سويرسي, [و] أحد واضعي القانون الدُّ

ع وسيايس هولندي 1714املولود  م ـ 1583/1645ـ و(فرو تيوس)ـ مرشِّ
خ التيني, املولود بـ (روما) حوايل  و(تاسيت)  .»م55ـ  مؤرِّ

), هدمه جلامع السيِّدة, الذي لثمَّ ذكر محدان أنَّ من مجلة فضائع وموبقات (كلوزي
هداء, هدمه بعد أن ج ه من أفرشته وثرياته ردكان آية رائعة يف الفنِّ املعامري بساحة الشُّ

 .داخلهاملثمنة, ظنا منه أنَّ األموال كانت موءودة 
ون) حتت مراقبة أمناء اختصاصيِّني,  كانت هذه األسواق, وأسواق (باب عزُّ
ار وزبائنهم, وكلُّهم خيضعون إىل املحتسب الذي لعب  يفصلون اخلالفات بني التُّجَّ
دوراً عظيامً يف البالد اإلسالمية, فقاوم االحتكار والغشَّ بجميع أنواعه, ممَّا هو مذكورٌ 

ة باحلسبة.بتفصيل يف التَّآل  يف اخلاصَّ
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 الوظائف التَّابعة للحسبة التي اشتهرت يف اجلزائر, وظيفة (املزوار)ومن مجلة 
 الذي كان يراقب األخالق واآلداب. 

وقد بقيت بعض اآلثار إىل يومنا هذا, ينبغي هلا أن تُلحق باآلثار التي جيب 
ص لل صَّ مات التي كانت ختُ مومسات, املحافظة عليها, وذلك كبعض احلامَّ

.  واملشبوهات, حتَّى ال خيتلطن بالعفيفات, وترسي عدواها إليهنَّ
إنَّ هدف دراستنا هذه هو تسليط األضواء عىل وضعية البلدة يف عهود أجمادها, ثمَّ ما 
خني  لَ للباحثني واملؤرِّ مي محاية املدنية, وذلك لنسهِّ ناهلا من التَّخريب عىل أيدي متزعِّ

واح االطِّالع  ان يف عصور والسُّ كَّ ر حياة السُّ عىل ختطيط املدينة, والوصول إىل تصوُّ
االزدهار, إذ بدراسة هذه املعامل (أسواق جتارية, معامل التَّصنيع, قصور, معاهد, مساجد, 
محَّامات, مقاهي, فنادق, أبواب, حدائق, عيون, دور الكتب, مالجئ, مستشفيات, 

ر احلياة اليومية التي كان صادرات البالد ووارداهتا التِّجارية) يت سنَّى للباحث أن يتصوَّ
ان [املدينة] يف خمتلف أطوار تارخيها.  حيياها سكَّ

ون عنه, ويعنونون به  راسات اشتهر عند املعارصين بام يعربِّ هذا النَّوع من الدِّ
 ).La Vie Quotidienneتآليفهم (احلياة اليومية) (

 لعواصم اإلسالمية وغريها ينقسمون إىل قسمني:إنَّ الباحثني هلذا النَّوع من تاريخ ا
 قسمٌ كتب بتفصيل وتدقيق, ويتتبَّع مجيع املظاهر احلضاريَّة التي متتاز هبا البلدة.

ضُ لبعض مظاهر احلضارة بإمجال.  وقسمٌ آخر يتعرَّ

) الذي Le Tourneauوقد مجع بني اإلمجال والتَّفصيل املسترشق (لو طورنو) (
ص لـ (فاس) تأ  ليفَني: خصَّ

ولة املرينية. ل: أطروحته التي تكلَّم فيها عىل مدينة (فاس) يف عهد الدَّ  األوَّ
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 م, أي: قبل احلامية الفرنسية.1900والثَّاين: عن احلياة يف (فاس) سنة 

واح, فإنَّ شبابنا النَّاشئ,  راسة, عالوة عىل فوائدها للباحثني والسُّ وإنَّ مثل هذه الدِّ
منها أكثر, فمؤلَّفات الفرنسيِّني  نا من الثَّقافة األصيلة, يستفيدووكثرياً ممَّن حرمو

ا العهد  راسية, وأساتذهتا بالغوا يف تصوير احلياة يف العهد اإلسالمي ـ خصوصً الدِّ
ا حياة تدهور وانحطاط وفقر, ثمَّ إنَّ معظم مواطنينا الذين  كي ـ [ووصفوها] بأهنَّ الرتُّ

يلَ بينها وبني تقاليد أسالفها وعوائدهم, وحتَّى الذين نشأوا يف بيئات فقرية جاهلة ح
روا للتَّقاليد األصيلة, والعجب أنَّ كثرياً من األرس املحافظة  حظوا بالثَّروة واجلاه تنكَّ

نة خضعت هلذه العادات التي [ينبغي] أن جيعل هلا حدّ صارم لِقلع جذورها  , )1(املتديِّ
 الخ .  )La Piece Montee), وخاتم (Robe De Soireeومن ذلك: (

الني األوربيِّني اجلزائر يف عهدها اإلسالمي, فلفتت نظرهم  حَّ وصف كثري من الرَّ
ور, إذ كان يراعى انسجامها مع التَّقاليد اإلسالمية.  هندسة بناء الدُّ

قوا عىل معارصهيم الغربيِّني يف فنِّ البناء, كام  وذكر الكثري منهم أنَّ اجلزائريِّني تفوَّ
طة, والفقرية, وكان ت ضوا لوصف املأكوالت, وموائد الطَّبقات العليا, واملتوسِّ عرَّ

بيل ومأو العاجزين من رجال العلم, كلُّ  االهتامم بالفقراء واملساكني وعابري السَّ
صة إلطعام وإيواء  ذلك نجده يف بعض عقود األحباس عىل املشاريع اخلرييَّة املخصَّ

دقات عليهم.هذه الطَّبقات, وتوزيع ال  صَّ
كات,  , ومجيع املرافق, فنجد ذكرها يف عقود الرتَّ ا أثاث البيوت واملالبس واحليلِّ أمَّ
ها وثيقة احتفظ لنا هبا التَّاريخ وهي: تركة املرحوم أمحد (باي قسنطينة) يف  ومن أمهِّ

                                                 
 .  »خضعت هلذه العادات التي إن مل جيعل هلا حد صار من ?? قلع جذورها «...  :)األصل(يف   )1(
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رت هذه الوثيقة باملحكمة احلنفية باجلزائر سنة  عىل هـ, وزيادة 1267اجلزائر, فقد حرِّ
  . يلٍّ كِر فيها من أثاث منزيل ولباس وحُ لة, جتد تقييم مجيع ما ذُ  قائمة املرتوك املفصَّ

تَّابنا  نا نجد كُ وحيَّة فإنَّ ا احلياة األدبية والرُّ هذا كلُّه فيام خيصُّ مظاهر احلياة املاديَّة, أمَّ
قَّة, إ ضوا هلا بغاية الدِّ الني وسفراء وعلامء تعرَّ ذ بطبيعة احلال, وجرياً املسلمني من رحَّ

د وصوهلم إىل العاصمة إالَّ ويتَّصلون بعلامئها,  اعىل التَّقاليد املتَّبعة إذ ذاك, كانو بمجرَّ
ا  فيتبادلون معهم اإلجازات والتَّآليف, وحيرضون دروسهم, ويلقون بدورهم دروسً

لون انطباعاهتم.  باملساجد, ثمَّ يسجِّ
محٰ ومن ذلك عىل سبيل املثال ما وصف ب الةُ عبد الرَّ حَّ , الرَّ ن اجلامعي ه اجلزائرَ

اء نجباء, وعلامء «هـ فقال:  1120الفايس الذي زارها سنة  وهذه املدينة ال ختلو من قرَّ
اء  أدباء, وأعالم خطباء, مساجدهم بالتَّدريس معمورة, ومكاتب أطفاهلم بالقرَّ

 .»مشحونة ومشهورة
وحيَّة واألدبية كانت قَيِّ احلضاريِّ املاديِّ  إنَّ احلياة الرُّ مة للرُّ  .متمِّ

محة, فكان أفرادها  ة والرَّ امتازت اجلزائر يف عصور ازدهارها بالطَّهارة والعفَّ
مات واملزارع, عىل املساجد واملستشفيات ومعاهد  ور واحلامَّ يتسابقون إىل حتبيس الدُّ

ستشفيات واملالجئ, العلم واملالجئ, حتَّى كان التَّعليم بجميع مراحله, ومصاريف امل
ص قسمٌ هامٌّ من األحباس إىل  وعيون املياه, كلُّ ذلك من ريع األحباس, وكان خيصَّ

يفني, وإىل إعانة طلبة العلم بـ (األزهر)... الخ.                احلرمَني الرشَّ
 املحافظة عىل اآلثار القديمة اإلسالمية:

ـ حيث اجتمع املهدي بن تومرت مع ومن هذه اآلثار, آثار مالَّلة ـ قرب  (بجاية) 
بط, إذ (مالَّلة) تُطلق عىل مساحة  خليفته عبد املؤمن بن عيل, وحتديد املوضع بالضَّ
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ولة الفاطمية, و(طبنة)  ست الدَّ آالف اهلكتارات اآلن, وكذلك (إيكجان), حيث أسِّ
ل الوالة الذين س اب) يف عهد الفاحتني, وكان من أوَّ كنوها التي كانت قاعدة (الزَّ

دة بالتَّخريب, كـ (هنني),  إبراهيم بن األغلب, وكذلك بعض آثار املدن املهدَّ
 و(أرشقول).

 املحافظة عىل الكتب:
ومن مجلة املحافظة عىل الكتب, هو أنَّ خزانة (مجعية اجلغرافية واآلثار) بـ 

) املحتوية عىل ما يقرب من عرشة Sté de Géographie et d'archéologie(وهران) (
آالف جملد من الكتب, وجماميع املجالَّت, [من] خمتلف بالد العامل, كانت تتبادهلا مع 

, فيه … Bulletin de la Sté d'Oranنرشهتا ( ), [و] هلا قاعة وجملس إداري خاصّ
كتور (30بعض األفراد كانوا معيَّنني فيه منذ ( ) Domergue), و(Jocelin) سنة, كالدُّ

 وغريمها. حمافظ املتحف بـ (وهران),
وكذلك ينبغي التَّنقيب عىل مجعية (قسنطينة), ومجعية (اجلزائر), وإعادة النَّظر يف 

ن (كذا) مراقبتها.  تسجيل اآلثار باملتاحف واملكتبات البلدية, ونرش فهارسها, ليتمكَّ
حافة املرئيَّة, واملسموعة) كأحاديث: إذاعة  إعداد حصص بوسائل اإلعالم (الصَّ

ول اآلثار والعوائد والفن والثَّقافة, خصوصاً يف شهر رمضان, ومحلة تونس التي تتنا
ومانية  توجيهيَّة لتوعيَّة اجلامهري, خصوصاً باجلهات املوجود فيها اآلثار اإلسالمية أو الرُّ

 والفينيقية, حتَّى يمكنهم حراستها.
 املصادر األوربية لتاريخ مدينة اجلزائر:

1(  Topographie et histoire générale d'Alger: par la bénédiction Fray 
Diégo de Haèdo, Traduit de l'espagnol par le Dr Mounereau et A. 

Berbrugger. 
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  م1870وقد نرش مسلسال باملجلَّة اإلفريقية) ابتداءً من سنة (

2(  L'Algérie pittoresque, historique et monumentale: par Berbrugger. 

3(  Description de l'Afrique: par Dapper. 

4(  Histoire d'Alger et de la piraterie des turcs dans la méditerranée: par 
Ch. De Rotalier. 

5(  Tableau du royaume et de la ville d'Alger et ces environs: par 
Renaudot. 

6(  Les deux Barberousse, Histoire du gouvernement d'Alger: Laugier 
de Tassy. 

7(  L'Algérie pittoresque, ou Histoire de la régence d'Alger depuis les 
temps les plus reculés: par Elaussolle, édit à Toulouse 1845. 

8(  Histoire de la piraterie des turcs dans la méditerranée à la date du 
16é siècle: par El. De Rotalier. 

9(  Alger Esquisse de géographie Urbaine: par R. Lespes, Alger 1925. 

10( L'Algérie un siècle Avant l'occupation Française (au 18e 

siècle): Témoignage de Shaw, Religieux Anglais. 

11( Les édifices religieux du vieil Alger: par A. Devoulx. 

12( Feuillet D'El djazair: par Klein ... Etc. 
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  رللجزائ الفرنسيل حتالاال
  )1(يوحعب في الميدان الرُّ الشَّ  ةومقاوم

دة للحروب داث متتابعة وجمدِّ حأ ةته سلسلكان عهد االحتالل الفرنيس طيلة مدَّ 
ان أو إدماجهم يف العنرص بية, فكانت غايته إفقار البالد وجتهيلها, ثم تنصري السكَّ يلالصَّ 

  .  الفرنيس
ل, كام أتناول الدث بإجياز عن تاريخ مراحل هذا االحتوإنني يف هذا املقال سأحت

بالدراسة املفصلة مواقف األمة ودفاعها عىل أهم ما كانت تعتز به, وهو عقيدهتا 
ريع , ذلك الدفاع الذي أرغم املحتل الغاصب نفسه, إىل االعرتاف بفشله الذَّ اإلسالمية

 يف هذا امليدان, وسأقسم حديثي هذا عىل ثالثة فصول: 
 : االحتالل الفرنيس يف أول عهده وما أعقبه من مظامل, ثم ظهور املقاومة. لفصل األولا

 افتكاك األرايض وحماولة التنصري.  :الفصل الثاين
 م. 1939: ننهيه إىل قيام احلرب العاملية الثانية سنة الفصل الثالث

لنا االحتالل وأسبابه, فمجال هذه املحارضة الضيق, ال يسمح  نع مال أحدثك
 بذلك, وإنام نذكر بعض نتائج هذا االحتالل مبارشة. 

بورمون قائد احلملة الفرنسية, ووقع قبوهلا  إن املعاهدة التي حررها املاريشال دو

                                                 
رمضان  25يف  )مستغانم(ألقيت هذه املحارضة بمركز املحافظة الوطنية جلبهة التحرير بمدينة   )1(

 .320−305, ص 8انظر: جملة األصالة, العدد  هـ.1390
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 , كانت تشتمل عىل ستة بنود أمهها اثنان: يمن حسني  دا
وأرسته, والتعهد له بحامية السلطات لشخصه  يالبند الذي يشمل احرتام الدا

واملحافظة عىل  اإلسالميوأفراد أرسته, والبند الذي ينص عىل احرتام الدين  وماله
بورمون  حريته, كام حترتم حرية مجيع طبقات السكان وديانتهم وأمواهلم, وقد تعهد دو

 . مبرشفه هلذا االلتزا
مل يمر عىل احتالل البالد إال أسابيع قليلة حتى نقضت هذه املعاهدة, فأول يشء 

سكان اجليش املحتل املرابط بالعاصمة, وكان عدده يربو إش الفرنيس هو قام به اجلي
عىل اخلمسة عرش ألف جندي, أسكن هذا اجليش بمعظم الدور واملحالت التجارية بل 

 .  حتى املساجد والقصور
كان عدد املساجد التي أممت هلذه الغاية أربعني مسجدا, وعدة معاهد, معظمها  

مل يكتف اجليش املحتل بتسخري هذه املساجد  ),باب عزون(و )باب الوادي( يبحومتَ 
واملساكن, بل رشع يف هتديم البقية, حتت ستار إصالح البلدة, وتوسيع شوارعها 
فكانت النتيجة األوىل من هذه الترصفات أنه مل يمر عام واحد عىل االحتالل حتى 

إىل السلطات  خربت جل املساكن, إذ نر أن اجلنرال اعرتف يف تقرير رسمي بعثه
  .العليا بباريز, اعرتف بخراب تسع مائة دار يف هذه الفرتة

إنني مل أجد إال مسكنني «بعض تقاريره ما ييل: يف  ومن جهة أخر ذكر احلاكم املدين
كانا مسكنني لضابطني من درجة جنرال, فلو سكنهام اجلند  إهنامعربيني نجيا من التخريب, 

راب فيهام حتى خشب السقوف, وكذلك أشجار احلدائق منهام يشء, وللحق اخل يملا بق
إنه ملنظر حمزن هذا الذي , ا تلهبه نريان املطابخهكالزيتون والربتقال والتني, فإن معظم

ن هذه الدور التي نشاهد آثارها الدالة عىل أهنا كانت مجيلة جدا كثرية, فإنني إنشاهده, و
ن مساكن إة, نحو العرشين دارا خربت, حسبت يف مسافة ترتاوح بني أربع ومخسامئة خطو
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من مساكن الفن كلها حلقها اخلراب, اللهم إال  هاوغري )بري خادم(و ),سيمندرا بري(
دارين أو ثالثة,  مل يبق منها إال بعض السبائك من النحاس واحلديد حيملها اجلندي عند ما 

م إىل جتار اآلثار, وهم يذهب إىل املدينة فيبيعها للتجار اليهود, الذين يبيعوهنا بدوره
 . )Pichon( كالم ىه.انت » (Livourne)يصدروهنا إىل مرسيليا أو ليفورون  

ها الضيقة, عبدعو ختطيط البلدة وتوسيع شوار تالتي هدم دكان معظم املساج
سفح رضيح الشيخ عبد  :أيـ ما بني ساحة الشهداء احلالية, وثانوية األمري عبد القادر 

 . ـ يالرٰمحن الثعالب
اآلن املسجدان احلاليان املالكي واحلنفي, فذلك يرجع إىل معجزة, إذ  يوإذا بق

وهذا تقرير آخر للحاكم  ,بذل املخربون جهودا جبارة إلحلاقهام ببقية املساجد املهدومة
نني بمجرد إ«أرسله يف املوضوع إىل رئيس احلكومة الفرنسية قال فيه: ) Pichon (املدين

العمل سمعت بأن اللجنة املكلفة باملحالت العسكرية مل هتتم يف  يورشوع وصويل
هنا مل يبالوا  املسؤولنيبيشء مثل اهتاممها باالستيالء عىل بقية املساجد, إن كثريا من 

وعىل الدين  دبنظر احلكومة يف املوضوع, فهم يريدون القضاء عىل بقية املساج
بالسخرية والتهكم, ويصارحني  يقابلونني  ببعضهمجتمع ااإلسالمي, وإنني عند ما 

بعضهم بأن حماواليت يف الدفاع عن املساجد وعامرها ستبوء بالفشل, وإنني عىل كل 
حال مل أبال بحكم هؤالء اجلهال, بل هناك رؤساء, هم الذين أهتم بأحكامهم عىل 
ترصفايت, كنت أنتظر االتصال باللجنة املكلفة بإسكان اجليش إذ أراها تؤمم املساكن, 

تسكن فيها اجليش وعند خراهبا مل حتاول إصالحها, بل كل ما تفعله هو التفتيش من و
جديد عىل حمالت أخر صاحلة للسكن, وهذا ما ألفت نظركم إليه مرارا, وقلت لكم 
أنه ينذر برساع اخلراب إىل كامل املدينة, إن مل جيعل هلذه الترصفات حد, كام أخربكم 

العظيمني املالكي واحلنفي, بدعو  اء عىل مسجدينبأن أعضاء اللجنة يريدون القض
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يوجدان حتت  أنه إذا مترد السكان جيدون فيهام ملجأين هامني, وتناسوا بأن املسجدين
  ).Pichon( تقرير ىهنتا ». الخأفواه ونريان مدافع القصبة, والبواخر الراسية يف امليناء..

كنائس أو خمازن, ملا وسعنا  إىل توإننا إذا أحصينا املساجد التي هدمت أو حول
 مسجلة واحدة واحدة, ومعظمها كان هلا ريع جمال هذه املحارضة, وهي بحمد اهللا

ممتاز, إذ مل تكن املساجد إذ ذاك مقصورة عىل أداء العبادات فقط, بل كانت معاهد علم 
فيها حلقات الدروس العلمية, ثانوية وعالية,  ودروس الوعظ واإلرشاد والتوجيه 

ومل خيل مسجد من كتاتيب قرآنية وخزائن كتب يف خمتلف الفنون, وقد كانت  ,امللعو
مساجد اجلزائر ومعاهدها متتاز بوفرة الر يع, حيث كان الغزاة  يسهموهنا حصصا هامة 
من غنائمهم, وقد حفظ لنا التاريخ بعض وثائق أحباس اجلامع األعظم بالعاصمة, 

ت املاليني يف العرص ئاالالزمة فقط, يقدر بمفكان ما رصف من الزائد عىل املصاريف 
احلارض, إذ ال خيفى عىل حرضاتكم  أن التعليم إذ ذاك بجميع مراحله ابتدائي, 

عايل, ودور الكتب, واملستشفيات, والتكايا, التي يلتجئ إليها عابرو وووثانوي, 
  .    كانت مصاريفها من ريع األحباس ,السبيل والفقراء واملساكني

ام خيص املساجد واملعاهد العلمية, أما القصور, فكان عددها يربو عىل هذا في
اب الستني, وقد بقيت منها بقية إىل يومنا هذا, تدل عىل أن ما تبار فيه كثري من كتَّ 

ها يف وصفها, ال مبالغة فيه, ومازال التاريخ حيتفظ لنا بقطعة رائعة نظام ائوأدب اجلزائر
اجلزائري املنشأ  ,املستغانمي األصل ,سيدي أمحد بن عامرونثرا لألديب الشهري الشيخ 

والدار, صاحب الرحلة املشهورة,  وصف هبا قرص عبد اللطيف الذي مازال إىل يومنا 
 .الل الفرنيس مقرا للفنانني الرسامنيحتهذا, كان هذا القرص يف عهد اال

ن مصيفا الفرنسيني املشهورين قرصا آخر كا ولنكتف بام وصف به أحد الضباط 
 يصف هذا القرص الذي سكنه ما ييل:  الموريسيريحلسني داي,  قال اجلنرال 
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«Le pays où nous sommes est délicieux. L’air est embaumé de parfum 
des jasmins, des géraniums et des roses. La maison que j’occupe est à 200 

pas de la mer. C’est un lieu de plaisance du dernier dey d’Alger. 

Partout des bassins de marbre, des jets d’eau, des fontaines vives. 

C’est là au milieu des merveilles de l’art, de la nature et de l’appareil 
militaire de mon camp que, chaque matin et soir, je prends mon café et fume 
ma longue pipe ».       

د احتالل نمكانتها يف العلم واحلضارة ع إن اجلزائر كام ذكرنا كانت ال تقلُّ 
ح به بعض إذ ذاك, خالف ما يتبجَّ  اإلسالميالفرنسيني هلا, عىل بقية عواصم العامل 

مسلمني وغري  ـ النيحَّ ن العلامء والرَّ ال, وإن ما وصفها به كثري مِ املغرضني أو اجلهَّ 
 عىل ذكرناه.  دليلٌ ت دبلوماسية أو سياحية لَ ها يف مهامَّ الذين وردوا علي ـ مسلمني

مل يقترص نقض املعاهدة عىل هذا القدر, بل عزز بتشجيع التنصري, فعالوة عىل 
خوجة,  عيلبتشني وجامع  حتويل بعض املساجد كنائس كجامع كتشاوة وجامع عيل

, إذ إسالميةدينية حكمت بالنفي واإلبعاد عىل أعظم شخصية  فإن سلطات االحتالل
بورومون العالمة الشيخ حممد بن حممود املشهور بابن العنايب املفتي  اهتم املاريشال دو

فحكم عليه بالنفي,  ,احلنفي بالعاصمة, اهتمه بمحاولة التمرد والدعوة إىل الثورة
فاختار اإلسكندرية, وأسندت إليه احلكومة املرصية نفس اخلطة, وبقى مفتيا هبا إىل أن 

وقد كان من كبار رواة احلديث, ومازالت آثاره وبقايا أرسته, إىل يومنا هذا , تويف
 بالقاهرة واإلسكندرية. 

 ,]حادثة[ بورمون يف عهد اجلنرال فوارول الذي خلف املاريشال دو وقعة ثم وقعت
اهتم هلا السكان ألول مرة وأظهروا سخطهم واستياءهم عالنية, وتظاهروا وذلك عندما 

امرأة مسلمة, وملا احتج القايض عىل هذه الترصفات عزل وعينوا آخر  حاولوا تنصري
خلفه, وعند تنصيب اخللف اجتمع السكان باملحكمة وتظاهروا, ومنعوا التنصيب, فكان 
هذا أول انفجار ضد ترصفات االحتالل من طرف الشعب, وابتداء  من هذه احلادثة 
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إىل قسمني: قسم النخبة , وقسم ظهرت مقاومة الشعب جلية, وانقسمت هذه املقاومة 
 العامة. 

فمقاومة النخبة كان عىل رأسها العامل الشهري السيد محدان بن عثامن خوجة, وكان ميدان 
 عمله األوساط الباريزية, أي أوساط الصحفيني, والكتاب األحرار, والنواب اجلمهوريني. 

 النخبة.  ي رأ  و التي تؤيدأما العامة يقومون باملظاهرات واالحتجاجات الصاخبة, والشكا
واحلديث عن هذه املقاومة بتفصيل ال يسعه أيضا جمال هذه املحارضة, وإنام ال 

ى: (يفوتنا أن نذكر ما سجله السيد عثامن خوجة يف تأليفه امل ), Le Miroir) (املرآةسمَّ
ثر إمه للجنة الربملانية التي أرسلت من فرنسا للبحث, الذي هو عرض حال قدَّ 

 اجلنرال يجاجات ومساعي محدان بن عثامن خوجة ورفقائه, بعد صدور قراراحت
)Clauzel ( َّن اهذان القراران مها اللذ ,1831سبتمرب  8جوان ويف  10خني يف املؤر

ثم  ,أمالك الدولة, واألمالك اخلاصة لألتراك املهاجرين )Clauzel(صادر هبام اجلنرال 
 . األحباسالبقية الباقية من 

رصيح  ص, إذ هو نقاإلسالميةين القرارين صد استياء يف كل األوساط كان هلذ
 Pélissier(للمعاهدة, وقد تأثر منه حتى بعض األحرار الفرنسيني كاملؤرخ الشهري 

Reynaud (صاحب تاريخ حوليات اجلزائر )Les Annales Algériennes(   قال املؤرخ
ن وألف اار عىل دولة دخلها مائتإن رشوط االستسالم ديست باألقدام, وع«املذكور: 

عار عليها أن جترد عائالت فقرية من  مكاسبها ضد كل القوانني اإلهلية  ,مليون فرنك
 أو اإلنسانية, وهذا نص ما ذكره املؤرخ: 

« Depuis la prise de la ville d’Alger, beaucoup de maison particulière 
étaient occupées militairement, d’autres étaient démolies pour 
l’élargissement des rues et l’établissement des rues et l’établissement de 
quelques place publiques. 

Par un arrêt du 26 octobre, le Général Clauzel promit des indemnités 
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aux propriétaires dépossédés et y affecta les immeubles du domaine. Cette 
mesure juste et humaine ne fut pas mise en exécution, un odieux esprit le 
fiscalité prévalue sur les règle de la justice et de l’honneur. 

Une nation dont les revenus s’élevaient à 1200 millions fît banqueroute 

à des pauvres familles qu’elle avait dépouillées contre toutes les lois divines 
et humaines. »   

فالتحق ببعض مواطنيه  1833ذهب محدان عثامن خوجة إىل باريز يف أوائل ماي 
بن  وإبراهيم ,وأوالد ابن تركية ,منهم بورضبة  )Le Duc Rovigo( الذين نفاهم
وبالفعل   )L’inteligenta( وكانت األوساط الباريزية تطلق عليهم اسم ,مصطفى باشا

اتصلت هذه النخبة بالشخصيات الباريزية وأطلعتها عىل مثالب احلكم العسكري, 
 Courier de(الوطني, وبريد فرنسا  )Le National( وكانت اجلريدتان اليوميتان بباريز

France( واهتم هلذه  ,ينرشان سلسلة مقاالت تبني فيها فضائع العسكريني باجلزائر
الصحفية الرأي العام الباريزي الذي أيد مطالب النخبة يف إرسال جلنة بحث  احلملة

, كام أيد سكان عاصمة 1833جوليت  7هذه اللجنة يف  بالفعل برملانية, وعينت
اجلزائر مطالب النخبة ووقعوا عرائض وكلوا فيها السيد محدان بن عثامن خوجة للدفاع 

التي دعت السيد محدان خوجة لتأليف عنهم, والتكلم باسمهم, وهذه هي األسباب 
حتى يستعني به أعضاء جلنة البحث الربملانية, ذكر فيه بتفصيل  ة)املرآ( :مكتابه القيِّ 

, قبل االحتالل الفرنيس, ثم ظروف االحتالل, واملعاهدة املتفق ةحالة البالد اجلزائري
كبها الفرنسيون التي ارت للفظائععليها من اجلانبني اجلزائري والفرنيس, ثم تعرض 
إن اجليش الفرنيس صادر الدور «العسكريون يف مدة الثالث سنوات, وختمه بقوله: 

واملنازل وحطمها, كام أفسد احلدائق وجرد السكان من ممتلكاهتم وأثاث منازهلم, إن 
ل, إن رشوط املعاهدة سوُّ ترصفاته كانت سببا يف هجرة األغنياء, وإرجاع الفقراء إىل التَّ 

والعوائد اإلسالمية مل حترتم, استولوا عىل املساجد, وأمموا  اإلسالميالدين ف ,نقضت
إن هنب األموال وهدر  ,, ونبشوا القبور, ومل حيرتموا حتى عظام األمواتاألحباس
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دماء الرجال وارتكاب اجلنايات يف األموال واألنفس, هذه األعامل هي تقع اآلن يف 
ن الدستور, وإننا نعد أنفسنا سعداء مها كل حظنا مِ اجلزائر, إن النفي ومصادرة األموال 

عن هذه  مسؤولونني, إن ممثيل فرنسا إن مل يلحق قرار آخر باستئصال اجلزائريِّ 
ام اجلزائر إال الغطرسة واألنانية ر لنا حكَّ األحداث, فمنذ ثالث سنوات مل يظهِ 

 ني. يحيِّ قني من األهايل واليهود واملسعامي, إهنم ساعدوا املتملِّ والتَّ 
ثم بني بتفصيل مجيع ما حلق اجلزائر طيلة السنوات الثالث التي أعقبت االحتالل, 
ومن مجلة هذه املوبقات إجبار كثري من السكان املسلمني عىل تطليق زوجاهتم, ثم ختم 
تأليفه بعرضه للحل الوحيد للقضية, وهو االقتداء بام فعله نابوليون األول بمرص حيث 

  ».إن اجلزائر للجزائريني «ة مرصية. ورصح محدان ترصحيه املشهور وهو:كون حكومة حملي
ن اجلزائريني مل يقابلوا االحتالل الفرنيس كام إنكتفي هبذا القدر الذي يبني لنا 

اهتمهم كثري من الكتاب من أهنم تسابقوا بعد االحتالل إىل التعاون مع املحتل, بل 
أما خارج  ,بالنسبة لسكان العاصمة فقطقاوموا بكل إمكانياهتم وطاقاهتم, هذا 

العاصمة فكانت املقاومة بالسالح وكانت العاصمة يف شبه حصار والقائمون به هم 
الزعامء األبطال, ابن زعمون والسعدي وسيدي عيل مبارك, هذا عالوة عىل مقاومة 

 األمري عبد القادر بعد, وكانت مقاومة الشعب الغري املسلحة هلا أثر عميق. 
 : صل الثاينالف

 إن احلديث عن األمري عبد القادر, ومقاومته طيلة سبعة عرش سنة معروف لد
اجلميع, وقد قتل بحثا عىل حد تعبري املعارصين, وخصصه الكتاب بالتآليف ومل يوجد 

تي لرضة ااأو تفصيال, وهلذا نتعرض له يف هذه املح إمجااليف اجلزائر من مل يتصوره 
 . يوحمليدان الرُّ خصصناها للمقاومة يف ا

بمجرد ما أهنت فرنسا احلرب مع األمري القادر, أعلنت احلرب عىل القبائل 
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, ثم أعلنت احلرب 1852إىل  1849الصغر بام فيها جبال بابور, فدامت من سنة 
وكان أكثر الناس مقاومة أو  1857فدامت إىل سنة  1853عىل القبائل الكرب سنة 

الرمحانية التي كان يتزعمها إذ ذاك الشيخ حممد املهدي  حتريضا عليها أتباع الطريقة
 . 1871, شيخ الزعيم الشهري حممد أمزيان بن احلداد, بطل ثورة ياتنريال يكالوالسَّ 

إىل الشام  يكالوملا استوىل الفرنسيون عىل بالد القبائل هاجر الشيخ املهدي السَّ 
محانية الشيخ حممد أمزيان بن رَّ من تالمذته, وخلف عىل رأس الطريقة ال عىل رأس وفدٍ 

عندما انتهت املقاومة يف بالد القبائل صادرت احلكومة الفرنسية مجيع أرايض  ,احلداد
قرية, وكان مقدار هذه الرضيبة,  45املجاهدين وفرضت رضيبة حربية عىل نحو 

القبض عىل كثري  يألف فرنك للقرية الواحدة وألق 570ألف فرنك و  15بني  يرتاوح
يف  )تابالطـ (الرؤساء من مجلتهم املجاهدة الشهرية السيدة فاطمة, فقد سجنت بمن 

خوهتا: السادة الطاهر إالدين باشاغا بني سلامن, برفقة  يزاوية الشيخ الطاهر بن حمي
ابن أمحد أومزيان, وحممد, والرشيف, وبقية أفراد أرسهتا, البالغني ثالثني نسمة, كان 

 ),La Prophétesse de Djurdjura( ة اجلرجرةيَّ نبِ ـ : اهدة بالفرنسيون يسمون هذه املج
ها بقشلة عسكرية, فإن الشعب القبائيل بقى نورغم إلقاء القبض عىل املجاهدة وسج

وفيا هلا وفاء حري عقول قادة اجليش الفرنيس, حيث أحىص بعضهم عدد زوارها يف يوم 
الشيخ املهدي  ةمن تالمذ واحد بثالث مائة بني رجل وامرأة?, كانت هذه الزعيمة

 . رالسابق الذك يكالوالسَّ 
وعندما فرضت فرنسا نفوذها عىل البالد, ورشعت يف تتبع خطة التوسع, وجتريد 
السكان من أراضيهم, وتغيري القوانني الدينية وفرنستها, ارتطمت بثورات متكررة, ففي 

رة الزعاطشة ثم ثورة بني وقعت ثورة الشيخ أيب زيان املشهورة يف التاريخ بثو 1849سنة 
عندما حاول ختطيط وتعبيد الطريق بني  )Barral( ومات أثناءها اجلنرال 1850يمل سنة 
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, وثورة املقراين 1864سطيف وبجاية, وثورة أبناء سيدي الشيخ باجلنوب الوهراين سنة 
 ة, ثم ثورة بوعاممة, وثورة سيدي األزرق بفليت1871وصهره الشيخ ابن احلداد سنة 

احلرب العاملية األوىل, كل  إبان, وثورة مروانة باألوراس, وثورة بني شقران ونرشيسو
هذه الثورات كانت حتت قيادة رجال الدين اإلسالمي, مما ترك أحد املؤرخني الفرنسيني 
يرصح بأن الفرنسيني لقوا املقاومة عند السكان العرب والقبائل, أما األتراك فإن نفوذهم 

ل اجلزائر, والسكان األصليون من عرب وبربر الذين مل خيضعهم تقلص بمجرد احتال
األتراك, هم الذين قاوموا الفرنسيني, والعجب أن هؤالء السكان ليست هلم وحدة, 

  وكانوا دائام حياربون بعضهم بعضا, فالرابطة الوحيدة التي جتمعهم هي الدين. 
Les Français ont eu comme adversaires,  non les Turcs, dont la 

puissance s’était effondrée avec la prise d’Alger, mais les Indigènes, Arabes 
et Kabyles que les Turcs eux-mêmes n’avaient qu’incomplètement soumis. 

   Ces populations ne formaient pas une masse homogène, mais se 
partageaient en une multitude de groupement sans cohésion et souvent en 
lutte les uns contre les autres. Le seul lien qu’il y eut entre eux la religion.  

كان اخلالف إذ ذاك قويا بني املدنيني والعسكريني الفرنسيني الذين وإن كانوا 
متفقني عىل إخضاع املسلمني وقهرهم, إال أهنم اختلفوا يف وجهات النظر, فاملدنيون 

الباقية من األرايض التي بقيت   البقية كانوا يميلون إىل نرش احلكم املدين ليستولوا عىل
العسكريون فكانوا يرون أن بقاءهم حكاما, يترصفون كيف  حتت ترصف املسلمني, أما

 اإلسالميةشاءوا, يتمتعون باجلاه واملال ونشوة احلكم, هو مرتبط ببقاء األوساط 
واحلكم العسكري, فإن دخلهم املعمر املدين ضاع هلم احلكم, وكان غالة املثقفني من 

التنصري, أو إخالء األرض و االندماجرجال الكنيسة والتعليم والقانون يدبرون خطط 
وإبعاد هؤالء السكان إىل اجلبال والصحاري, فعندئذ ظهرت  الصاحلة من سكاهنا

املشهورة عند السكان بعام الرش, فاستغلها بصفة دنيئة الصليبي  1867ة سنة بمسغ
الذي عني إذ ذاك أسقفا عىل رأس كنيسة اجلزائر,  )Lavigerie( املشهور الكاردينال



73  

بنفوذ عظيم يف األوساط العسكرية, واليمينية, وكان من مجلة أنصاره وكان يتمتع 
  وزير األديان. ), وBaroche( وزير احلرب بباريز) و Niel( املاريشال

د توليته عىل كنيسة اجلزائر مل خيف نواياه ضد بمجرَّ ) Lavigerie(كان الكاردينال 
إن إدخال األهايل للديانة «فيه: اإلسالم واملسلمني, فأول تقرير أرسله يف املوضوع قال 

هذا الشعب, ولنرضب صفحا عىل غلطات  يينبغي أن نرق ,املسيحية واجب مقدس
املايض, فأول ما جيب علينا معهم هو احليلولة بينهم وبني القرآن, بدال من غلطات 

حياء مملكة عربية, ينبغي لنا عىل األقل أن هنتم بالصبيان, فندخل يف عقوهلم إأخر ك
ليم جديدة أال وهي تعاليم اإلنجيل, فبعد ذلك يمكننا االختالط هبم وإال تعا

 . »فلنبعدهم إىل الصحراء, بعدين عن الشعب املتمدن 
ما يزيد عىل موت ثالث مائة ألف  1867كان ضحايا هذه املجاعة أي جماعة 

, جزائري, بني الرجال والنساء والصبيان, ثم كان زلزال البليدة, ووباء الكولريا
طفال, ترتاوح أعامرهم  1753فاستغل الكاردينال هذه الظروف القاسية والتقط نحو 

هؤالء األطفال من  إنقاذسنة ومجع تربعات من فرنسا واجلزائر, بدعو  15و  8بني 
املجاعة, فجمع ما يزيد عىل املليون فرنك فأسس مركز انطالق التنصري هبذه البالد, 

دة عن املدن اإلسالمية, ناحية أثرت فيها املجاعة كثريا, واختار هلذا املركز ناحية بعي
ومات جل سكاهنا أو جلوا, اختار الكاردينال ال فيجري سهول شلف الرشقية بناحية 

الذي كان يعيش يف قرطاجنة واعتنق  ـس هناك رضحيا رمزيا لسيربيان اف, وأسَّ العطَّ 
ثم ), Cyprien( رضيح ـ :ى ذلك الرضيح بفسمَّ   ـ املسيحية ومات ضحية عقيدته

  يح واملستشفى إىل يومنا هذا. ه أيضا باسمه, وما زال الرضَّ س بقربه مستشفى سامَّ أسَّ 
 يبني أولئك األطفال وما بق االتصالوبعد مرور خطر املجاعة, منع ال فيجري 

هلم من أرس وقرابة, وملا تدخلت السلطات وطلبت منه أن ال حيرم هؤالء األطفال من 
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 ,هنم يلإ«بأرسهم, أجاهبم بوقاحة يتربأ منها كل دين ساموي, أجاهبم بقوله: االتصال 
 : »هلم عىل حياهتم  إذ أنا الذي حافظتُ 

«Ils m’appartiennent, parce que la vie qui les anime encore, c’est moi 
qui la leur ai conservée. C’est donc la force seule, qui les arrachera de leurs 
asiles ». 

وايل  )Mac Mahonن (ماهو أثارت هذه القضية خالفا حادا بني املاريشال ماك
نابليون  اإلمرباطوراجلزائر إذ ذاك, والكاردينال ورفعت إىل احلكومة بفرنسا, وكان 

 إال أن وزير احلرب املاريشال ,الثالث عىل رأس احلكومة الفرنسية, فانترص للوايل
)Niel (دينال, ويف األخري وجد حل وسط يرىض اجلانبني بالنسبة إىل شد عضد الكار

سوغوا له تأسيس املالجئ, وأمروه   نشاط الكاردينال يف ميدان تنصري السكان, فإهنم
باالحتياط يف الدعوة إىل التنصري, أما من التقطهم فإنه حيل بينهم وبني ذوهيم, 

كان األصليني إذ كانوا حيملون وخرسوا اجلهتني, فإهنم مل يندجموا يف الفرنسيني الس
أسامء غربية, وألواهنم من جهة أخر كانت حتمل الطابع األهيل, بل الكثري منهم كانوا 
موشومني, وملا سعى نفس الكاردينال وخلفاؤه من بعده, أن يمنحوهم أرايض 

حيني, وهكذا عاش كثري من ياستعامرية تعرض هلم املعمرون ومل يعرتفوا هبم كمس
بن عبد القادر,  )Robert: (تعساء يف تلك الناحية مذبذبني, حيملون أسامءهؤالء ال

 :أي ـ وجوزيف بن عبد اهللا, وقاطعهم السكان املسلمون, وصاروا يسموهنم باملطرنني
إىل أن انقرضوا  قبل احلرب العاملية الثانية, حيث مل تبق منهم إال بقية ضئيلة  ـ سنياملتجنِّ 

 . 1962استقالل البالد سنة  ثرإرين ت مع املعمِّ يجلأ
 نابليون جلنة بحث برملانية وأرسلها إىل اجلزائر لتبحث يف ثر هذه املأساة, عنيَّ إ
وكان من مجلة  1869وذلك يف ماي  ,)1(نصري حتت رئاسة املاريشالة والتَّ باملسغ قَضيتَي

                                                 
 بياض يف األصل. )1(
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ية من اجتمعت هبم من املسلمني اجلزائريني ثالثة أعضاء يمثلون املجالس العامل
لقسنطينة واجلزائر ووهران, وهم السادة حممد املكي بن باديس ممثل قسنطينة, وحسن 

 ممثل وهران.  يبرهيامت ممثل اجلزائر, وأمحد ولد قاد
كان موقف هؤالء النواب وباخلصوص العامل اخلبري حسن برهيامت موقفا مرشفا, 

البالد مرسحا هلا, وبعد  إذ بينوا للجنة البحث املظامل التي كانت ,ضد مطالب املعمرين
باريز اختذت احلكومة قرارات وسنت قوانني متضاربة ومتناقضة  إىلرجوع اللجنة 

 املشهور 1865جوليت  14وأعطت األوامر لتطبيق القوانني السابقة كقانون 
)Senatus Consult ,( 1866ديسمرب  13وقانون . 

نسية اجلِ  ني حقَّ جزائريِّ منح لل ) ـSenatus Consult: (أيـ كان القانون األول 
 جزائري احلقَّ  بأن لكلِّ  وهو ينصُّ  ,جنيس عىل مرصاعيهالفرنسية, وفتح هلم باب التَّ 

ني, وعندئذ جتري عايا الفرنسيِّ حقوق الرَّ  د تقديمه لطلب اجلنسية أن ينال مجيعَ بمجرَّ 
 عليه األحكام املدنية, والسياسية الفرنسية.   

Il peut sur sa demande être admis à jouir des droits de citoyen Français, 
dans ce cas, il est régit par les lois Civiles et Politiques de la France. 

ملسلمني اجلزائريني ان اإلحصاءات الرسمية أثبتت أن إالقانون حيث  امل ينجح هذ
 1881إىل  1865نة مل يتجنس منهم طوال مدة ما بني تاريخ صدور هذا القانون أي س

), Jules Ferry( سا, معظمهم من املجندين واملتفرنسنيمتجنِّ  783مل يتجنس إال 
ني رفع أحكام القضاة جزائريِّ لالذي يبيح ل 1866ديسمرب  13وكذلك مل ينجح قانون 

موقف , فكان الرشعيني إىل املحاكم الفرنسية أو التحاكم لد املحاكم الفرنسية مبارشة
 يع هذه القوانني موقف احلذر والرفض.الشعب من مج

عينت جلنة بحث أخر, وأرسلت إىل اجلزائر, وكان معظم  1892ويف سنة  
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فاتصل  ...)1(أعضائها من أعضاء جملس الشيوخ الفرنيس, حتت قيادة الوزير الشهري
أعضاؤها بكثري من املسلمني ومنهم احلكيم الدكتور حممد بن العريب العضو باملجلس 

الشهري,  فقدما للجنة املطالب  يبعاصمة اجلزائر والشيخ حممد بن رحال الندرومالبلدي 
التي كانا يرياهنا مستعجلة, وهي هامة جدا نسبيا, حيث كانت تشمل التعليم وتعربيه, 
وإصالح القضاء والرضائب, ثم تكلام عىل إعانة الفقراء واملساكني, وبينا أن امللجأ الوحيد 

سلمني, وكان معروفا بالتكية يف عاصمة اجلزائر كان دخله حتت ترصف امل يالذي بق
وكان عدد الفقراء يبلغ  110. 000يبلغ مائة وعرشة آالف فرنك  األحباسالسنوي من 

صار ذلك الدخل يبلغ أربعني ألف فرنك فقط, يستغل  1892سبعامئة فرد, ويف سنة 
الذين كانوا يبلغون إذ ذاك نصفه موظفو التكية, فكأهنم هم املحبس عليهم, ال املساكني 

أن  افرنكات يف الشهر, وأظهر 4تنوب كل واحد منهم  15.000مخسة عرش ألف نسمة 
األوقاف بصفة عامة عىل املشاريع اخلريية قدرت يف العهد الرتكي بأربعني مليون فرنك, 

مسجدا, واآلن أي يف  150وكان حظ عاصمة اجلزائر منها سبعة ماليني فرنك, تنفق عىل 
ولو قدر  ,وصلت مجيع ميزانية الوظائف الدينية والرشعية ستني ألف فرنك 1892نة س

يف املائة فقط لكان ذلك الريع مليون فرنك بدال من ستني ألف  2 .50ريع األربعني مليون 
يف  1868فرنك, ثم رصح النائبان املذكوران أن نواب اجلزائر كانوا قدموا مطلبا سنة 

حماسبة الدولة عىل ذلك, فأجابتهم الدولة الفرنسية بأهنا , وطلبوا األحباسموضوع 
أحالت املسألة إىل جلنة خمصصة لتبحث يف القضية, إال أن هذه اللجنة املخصصة مل تظهر 

 . 1892أي إىل سنة  ,نتيجة أعامهلا إىل يومنا هذا
ون ر إذ ذاك بمليكانت تقدَّ  ي,ق بأحباس املرحوم القينعأخر تتعلَّ  ثم أثارا قضيةً 

حبسه مها: املفتي والقايض بالعاصمة,  عىل فرنك, وقد اشرتط املجلس أن املراقبني

                                                 
 بياض يف األصل. )1(
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ني نظارا ومراقبني, بدال فاستحوذت احلكومة عىل ذلك احلبس اخلاص وعينت أروبويِّ 
ض النائبان لقوانني مصادرة س, ثم تعرَّ حباللذين اشرتطهام امل والقايض من املفتي

والقوانني االستثنائية, واخلدمة  ,اء األرايض احلكوميةاألمالك, ومنع املسلمني من رش
العسكرية التي كانت احلكومة الفرنسية حتاول أن تفرض قانون التجنيد اإلجباري, ثم 

 ,»بأن حرية التجنيس ال تالئم أصول الرشيعة اإلسالمية  : «تعرضا للتجنيس ورصحا
   : ا ترصحيه الشهري الذي قال فيهح بعد رجوعه إىل فرنسيرصِّ  )Jules Ferry(وهذا ما ترك 

« Ils ne veulent ni de nos droits politiques, ni de notre instruction, ni de 
notre service militaire. Ils demandent purement et simplement le maintien 
de leur statuts personnels, avec conservation intacte des prescriptions 
coraniques ».   

, م مل يريدوا أو مل يقبلوا حقوقنا السياسية, وال تعليمنا, وال خدمتنا العسكريةإهنَّ « 
 . » إهنم يطلبون املحافظة عىل أحواهلم الشخصية وتعاليم الدين اإلسالمي بتاممها

ن منع التعليم ان مِ وقال عضو آخر من أعضاء هذه اللجنة جوابا لتذمر السكَّ 
د لد ف حماوالت إصالحية باءت بالفشل تأكَّ بعد توقُّ «قال:  ,زواياباملساجد وال

ال ترجى من تعليمها أية  ـاملساجد والزوايا  :أي ـ لطات العسكرية أن هذه املراكزالسُّ 
فائدة, بل رأت السلطات أهنا مراكز تنبثق من تعاليمها العداوة والكراهية لفرنسا, 

 ومنعت التعليم فيها:  متها الواحدة بعد األخر,وهلذا حطَّ 
L’autorité militaire fut convaincue qu’on ne tirerait jamais rien de ces 

foyers de fanatisme anti-française, elle se mit catégoriquement à détruire 
l’une après l’autre les Zaouïas et les Médersas.   

إال املدارس الثالث الرسمية  1890ي سنة وهلذا مل يكن يف كامل الرتاب اجلزائر
 هج من هذخترَّ  م1890ويف نفس سنة  ,تلميذا )82(هبا  ,باجلزائر وقسنطينة وتلمسان

 تلميذا.  )14( :املدارس املذكورة



78  

ن هيكال من الطرق الدينية تكوِّ  نَّ إ: «وقال عضو آخر من أعضاء هذه اللجنة
ة لشيخ الطريقة, واملعارضة للقوانني رجال الدين يتطلب من أتباعها الطاعة التام

مائة وعرشين  1892, وهلذا فإن احلكومة فرضت يف امليزانية ابتداء من سنة » الفرنسية
 ألف فرنك, لتتبع ومراقبة هذه الطرق ونشاطها. 

أثرا آخر يف ميزانية اجلزائر ملحاربة هذه الطرق وذلك برفع مرتبات,  ناكام وجد
أي رفع مرتبات ورفع عدد  ,ني, إال أننا نعلم أن هذه الطريقةورفع عدد املوظفني الديني

صوريا من   احرتاماال ترجى منها نتيجة, فكل ما نجنيه هو أن ننال  ,املوظفني الدينيني
 املوظفني الدينيني, إال أن التعصب الديني يف جوهره يشملهم مجيعا: 

Aujourd’hui les confrérie forment un véritable clergé, qui règlemente 
les pratiques religieuses exigeant de ses adeptes une résistance aux 
innovations importées par les Français. 

Depuis l’année 1892, nous trouvons inscrit au budget un crédit de 

120000 Francs, destinés spécialement à la surveillance des confréries. Il 

serait vraiment utile si les rapports des agents ont pour suite des mesures de 
rigueur individuelles, contre les Mokadems d’abord, puis contre les 
Khouans que leur turbulence rendrait dangereux. 

Un autre moyen de luttes contre les confréries dont nous trouvons 
également trace au budget, c’est une augmentation de crédit en faveur d’un 
clergé séculier musulman. Nous avons n’en pas attendre grand résultat en 
Algérie. Nous y récolterons peut-être un peu plus de bienveillance apparente, 
mais aucune considération d’argent ne réussira à entamer le fanatisme de ce 
clergé qui, au fond, partage absolument, la façon de voir des confréries.       

 لنا من هذه الصفحات أن مقاومة الشعب اجلزائري يف امليدان الروحي, نيَّ يتب
حة طيلة عهد االحتالل, خصوصا أن ذلك الزمان مل عن املقاومة املسلَّ  كانت ال تقلُّ 

 بحرية التفكري أو حرية القول, وكانت  يكن املواطنون الفرنسيون أنفسهم حيلمون

ن أقل شيخ بلدة فرنيس إ نني االستثنائية منترشة, حتىفرنسا أقو دولة يف العامل, والقوا
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يمكنه أن حيكم بالنفي أو السجن عىل من شاء من املسلمني, وعىل ذكر هذه املقاومة 
وشخصية الشيخ حممد ابن رحال الذي كان يمتاز بثقافة متينة إسالمية وفرنسية, 

شخصيات العلمية ولعب دورا عظيام يف تلك الفرتة, واستغل عالئقه الشخصية مع ال
 (Gustave Lebon) الفرنسية الذين كانت تربطه هبم صداقة مثل العامل الشهري الدكتور

عرب التاريخ, وغريه من الكتاب, كان  اإلسالميةباحلضارة يشيد صاحب التأليف الذي 
الشيخ ابن رحال مل يقرص دفاعه عن حقوق بالده, بل كان يشارك يف املؤمترات العلمية 

ويرد عىل خصوم اإلسالم, وقد حافظ لنا التاريخ عىل حمارضة قيمة يف  العاملية,
 مستقبلن: (حتت عنوا 1897املوضوع,ألقاها يف مؤمتر املسترشقني املنعقد يف باريز 

عليه يف هذه  ينلخص منها بعض الفقرات إذ هي هتم موضوع بحثنا, وتضف ),اإلسالم
ان, إذ لضيق الوقت نختم هبذه الفقرات حياء ليايل رمضإدينية,  تتفق مع  ةالليلة صبغ

 سمرنا من دون أن نخرج من املوضوع. 
ن بقية ين اإلسالمي يمتاز عَ إن الدِّ «قوله: ته بِ ابن رحال حمارضَ الشيخ  استهلَّ 

ب منه, ن الناس اهتموا بالتقرُّ مِ  قليلٌ , األديان الساموية املعارصة بأنه غري معروف
ن احلقيقة, مِ  ره صورة ولو قريبةً ن يتصوَّ دا مَ ج عميقة, وقليلٌ  ودراسته دراسةً 

ب واملصالح االستعامرية, عصُّ مليه التَّ ما يُ  غري نة مِ وحيكمون عليه أحكاما مستمدَّ 
الباحثني لزيادة  أنظارَ  تُ لفِ أنه يُ  ال شكَّ  جدا حيث فتحتم بحثاً  طٌ ني مغتبِ وهلذا فإنَّ 
 ع: يه يف أربعة مواضحمارضتِ  موضوعَ  ذكر أنه حرصَ  ثمَّ , » االهتامم به
  .كوسيلة حضارية ه: اإلسالم وقيمأوال
  ه.: قيمة معتنقيثانيا
  اإلسالمية.: سياسة الدول ثالثا
 . إزاءهنة : مواقف الشعوب املتمدِّ رابعا
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يشعر  عليه أن يطرح السؤال وجييب عنه كمسلمٍ  زُّ وبعد أن يذكر املحارض بأنه يعِ 
منفذا  رتكُ ضا والطمأنينة, تلك الطمأنينة التي ال تَ يها الرِّ ف بتعاليم دينه التي جيدُ  ويعتزُّ 

ُ  , يستدلُّ كِّ للشَّ  ت منائر د نظريته, فالقرون التي شاهدَ بأن نفس التاريخ يؤيِّ  املحارضِ
أن  بلغت درجة قلَّ  اإلسالميةة, كانت احلضارة ه منترشِ مرتفعة, وأنوارَ  اإلسالم

تلك احلضارة التي مازالت آثارها  ,وبسببهاأخر  دياناتٍ  يف عهودِ  شاهدهتا األممُ 
اإلسالم مل  بأنَّ  الشكَّ  ما يبعثُ  مجيعَ  ها كفيلة بأن تدفعَ قائمة إىل يومنا هذا, وهي وحدَ 

 . »يف املجتمع حضاريةً  ن وسيلةً يكُ 
للديانات التي  مٌ بأن الدين اإلسالمي متمِّ «ثم يسرتسل املحارض يف حديثه, فيقول: 

مها ترشيعية, احدإني سبقته, لتَ ني الَّ يانتَ ل, ووسط بني الدِّ صسبقته, وهو صلة وَ 
ن حياة ت مِ مملكة األرض, وجعلَ امء بِ ت مملكة السَّ ربطَ  واألخر الهوتية, حيثُ 

ين إن مجيع تعاليم الدِّ . الفرد املثالية يف هذه الدنيا ضامنا حلياة اجلزاء يف اآلخرة
ميوله البرشية والروحية,  طيقه عليه ويريضبحياة اإلنسان وتكلفه ما ي سالمي هتتمُّ اإل

  ». الواجبات واحلقوقودة, العفو والعدل, وجتعل توازنا بني الرخاء والشِّ 
De l’ensemble il est résulté un tout complet universel et simple, fait à la 

mesure de l’homme et proportionné à ses facultés, donnant également 
satisfaction à l’âme et à la raison, alliant dans un équilibre parfait la sévérité et 
le pardon, la clémence et la justice, le droit et le devoir. 

إن املسلم املتنور ال يشعر أبدا وال يشك, أنه مكره عىل حياته الدينية, «يقول:  ثمَّ  
  ». مام مشاكل احلياة الدينيةإن ضمريه وقلبه دائام مطمئنان أ

Oppressé ! Non jamais un musulman éclairé n’a ressenti les angoisses de 
l’incertitude ou du doute. Jamais sa raison, sa conscience ou son cœur ne s’en 
sont trouvés offusqués par une prescription injustifiée ou incompréhensible.   

إهنا تعيش يف دنيا النساء, فتبقى طاهرة وزوجة حمرتمة, «ض للمرأة فقال: ثم تعرَّ 
وأما مقدسة, وبمجرد تزوجها تنال حريتها فيمكنها أن تبيع وتشرتي, وتترصف يف 
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مت أو طلقت ماهلا اخلاص من دون توقف عىل موافقة والدها أو زوجها, وإذا تأيَّ 
موافقة أي أحد, ويف الطالق فإن حقوقها يمكنها أن تتزوج من دون توقف عىل 

ن أن األخالق والعالئق العائلية التي وهلذا فإننا ال نعجب مِ  ,وجمساوية حلقوق الزَّ 
  ».اإلسالمية نني, بقيت حمفوظة يف البالد راها عند املتمدِّ ت عُ انفكَّ 

Quant à la femme Musulmane vivant dans l’unique société des êtres de 
son sexe, elle demeure une fille pure, une épouse respectable, une mère 
toujours vénérée. Au reste, une fois mariée, elle est émancipée. Elle peut 
vendre, acquérir, tester, administrer sa fortune personnelle, sans le secours ni 
l’autorisation du père ou du mari sans le consentement de personne et quand 
au divorce ses droits sont égaux à ceux du mari. 

Dans ces conditions est-il étonnant que les mœurs et les liens de famille si 
recherchés chez les civilisés, se soient conservés intacts dans le monde 
musulman ? Faut-il pour le démontrer davantage, étaler la misère morale des 
non croyants et leurs vaines recherches d’un idéal jamais atteint le vide de 
leurs thèses philosophiques les milieux échafaudés et le néant de leurs 
conceptions rationnelles, les plus laborieusement conçues.      

ق املحارض إىل احلديث عن الرصاع الطبقي, واستغالل اإلنسان لإلنسان, ثم تطرَّ 
ومن جهة أخر هل نحن يف حاجة «الذي يظن الكثري أنه وليد العرص احلارض فقال: 

, وقضية اإلسالمإىل بيان أن الرصاع الطبقي الذي يمزق العامل املتمدن,  جمهول يف بالد 
ن إيد العاملة وجدت حلها منذ ثالثة عرش قرنا, حيث التعاون بني رؤوس األموال وال

عندما تقع  اأوروبهل تتصورون التغري الذي يقع يف , حرمت الربا اإلسالميةالتعاليم 
ولكن تشرتك  هذه الثورة, وهي أن الرأساملية يتحتم عليها أن ال تقرض املال للعامل

   ». معه عىل الربح واخلسارة وال تستغله لكن تعينه بالتوجيه
Dans un autre ordre d’idées, est-il nécessaire de démontrer que la lutte de 

classes qui déchire le monde civilisé est inconnue en pays d’islam et que la 
question de coopération du capital et du travail a été résolue il y a treize 
siècles par cette seule disposition du législateur Musulman : le prêt à intérêt 
est interdit. 

Conçoit-on le changement, la révolution féconde et bénie qui se 
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produirait en Europe, nécessité, non de prêter l’argent au travailleur, mais de 
s’associer avec lui pour les bénéfices comme pour les pertes, non de 
l’exploiter, mais de le commanditer.   

ق الذي اعرتف له يف قضية الرِّ ملسو هيلع هللا ىلص ض إىل احلديث عن موقف الرسول ثم تعرَّ 
ب يف حتريره ض عىل معاملته معاملة إنسانية, ورغَّ باألخوة, وحرَّ  اإلسالميالدين 

نصيبا يف أموال  بحقوقهام, وجعل هلام للمسكني والفقري اعرتفوعتقه, كام أن اإلسالم  
  .األغنياء, بخالف ما كان جيري العمل يف عهد الرومان

Faut-il vanter la façon dont le Prophète arabe est arrivé à émanciper 
l’esclavage, à réaliser l’égalité parfaite de tous, et cette fraternité entre 
Musulmans et entre voisins, oui, entre voisins, qui pour l’Europe restera 
toujours un vain mot et cette chapitré qui donne au pauvre une part, un 
véritable droit sur le patrimoine du riche, et ce désintéressement absolu de la 
loi romaine laquelle ne pouvait être impartiale puisqu’elle à été faite par le 
riche contre le pauvre, pour le Patricien contre le flebien.    

ق والتوسع يف البحث, وكل ما يقوله ثم يذكر املحارض أنه مل يقصد من بحثه التعمُّ 
 ميدانه السيايس واالجتامعي, دين ساعد عىل نرش احلضارة.  اإلسالم يفيف املوضع إن 

الذي  اإلسالميإننا نجد ظاهرة الدين «إىل احلديث عن املسلم فقال:  انتقلثم 
ي, أمكنه أن يكيف ويطور عدة أجناس انطووا انطلق من الصحراء بواسطة رجل أم

, العريق اآلريحتته من خمتلف الطبقات واجلنسيات, فمن األسود البدائي إىل الفاريس 
املقيم إىل العريب الظاعن, ومن الصيني إىل االنكليزي  الرببرييف التمدن, ومن 

ري أحواهلم والرتكي, أليس هذا بمعجزة, وهذا كله رغم موقف املسلمني ورفضهم لتغي
  ». باع التطوروإتّ 

Si de l’islam nous passons aux Musulmans, nous constatons ce 
phénomène étrange d’une religion qui née dans le désert est propagée par un 
prophète illettré, s’adapte aisément à toutes les races, à tous les milieux, à 
tous les climats. 

  Le nègre primitif et obtus s’en trouve aussi bien que le Persan aryen et 
raffiné le Berbère sédentaire et positif, autant que l’arabe nomade et 
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poétique, le Javanais que le Chinois, l’Anglais, oui l’Anglais froid et correct 
que le Turc pensif et résolu. 

N’est-ce point miracle ? 

Et celà malgré l’indolence des Musulmans à l’égard de tout prosélytisme 
et leur refus scrupuleux de modifier en rien leur dogme et son objectif.   

إن هذه الديانة املستقلة, والغري املغرضة, هذه الديانة صاحلة للجنس البرشي « 
تسخريها, بام متليه عليه املصالح واألهواء, فإهنا  هكله, ألهنا ليس هلا كهنوت يمكن

بقيت, وستبقى, حمافظة عىل صفاهتا, وحماسنها, وهلذا فإن كل قلب دخله اإليامن, إال 
 . »وحافظ عليه ومل يرض به بديال

C’est que, indépendante et désintéressée, cette religion convient au 
genre humain tout entier; c’est que n’ayant pas de clergé qui puisse la 
modifier à sa guise où l’interpréter à son profit, elle conserve et conservera 
toujours sa pureté originelle et ses vertus pourquoi l’orsqu’un cœur en est 
touché, il l’aime de toutes ses forces et ne s’en déprend plus.    

إهنا توجد يف «فقال:  اإلسالمية إىل مواطن الضعف يف البالد ض املحارضِ ثم تعرَّ 
وذلك أن اخللفاء الراشدين ومن خلفهم من امللوك عندما  ,كثرة الدول واخلالف بينها

توسعوا يف الفتوحات مل جيعلوا نصب أعينهم اكتساب األمم أو البلدان, وإنام كانت 
كام تتطلبه منهم تعاليم الدين, فلم يكن للدبلوماسية, وال , اإلسالميغايتهم  نرش الدين 

للنظر يف العواقب التي ترتتب عىل عالئق اجلزيرة العربية ببقية البلدان املحتلة أمهية, 
وكانوا يرون أن العالئق التي تربط املسلم بأخيه, أقو من مجيع العواطف الوطنية, 

مل يفكروا يف العالئق بني اجلزيرة العربية  فعقبة بن نافع وموسى بن نصري وطارق بن زياد
والبلدان النائية التي وصلوا إليها يف فتوحاهتم, فإن املسلم  كيفام كانت جنسيته, ويف أي 

لبقية املسلمني يف احلقوق والواجبات, فال متكن معاملته معاملة  مكان وجد, هو مساوٍ 
 املسلم الذي ريض بأن يدفع استثنائية, بالنسبة إىل سكان جزيرة العرب,  وكذلك غري

اجلزية, فهو حر يف دينه, ورؤساؤه الدينيون معرتف هلم بالترصف التام يف رعاياهم, 
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وهبذه املعاملة املرتكزة عىل الثقة, عاشت جاليات مسيحية وهيودية ويونانية وأرمينية يف 
ل إذ استسلمت ما تقاسيه من األهوا بالد اإلسالم, وإننا نر اآلن الدولة الرتكية تقايس

إىل الثقة, ومل تأخذ حذرها, فمام  الشك فيه أن هذه األقليات مل تكن حمرتمة أو معتربة 
كأفراد الرعية املسلمني, إال أهنم  كانوا يتمتعون باحلرية التامة, وإذا استثنينا بعض 
 املناصب اإلدارية خصوصا ما يتصل باحلربية, كان أفراد هذه األقليات يرتقون إىل أعىل

حتى يف عهد بني مرين, كان اليهود ينالون املناصب  ,املناصب احلكومية, ففي املغرب
أما األرس الغري املعتقني واملحررين, , الوزارية, وكانوا يستبدون عىل املسلمني أنفسهم
وهل نجد نفس هذه املعاملة بالبالد , فكانوا يرتقون أيضا إىل املناصب الرشفية الراقية

 . » بة إىل األجانب, حتى يف زماننا هذا, اللهم إال إذا جتنسوااملسيحية بالنس
ض املحارض إىل الداء العضال الذي كان من أسباب تدهور احلالة بكثري ثم يتعرَّ 

إن الثقة التي وصلت إىل حد الالمباالة بالنسبة إىل الرعايا «من بالد اإلسالم فقال: 
اطنني, ثم سياسة امللوك التي كانت والتشدد الذي وصل إىل االستبداد بالنسبة للمو

ختضع للغرية والتحاسد, حتى كان ذلك التحاسد والغرية أساسا ملعاملة بعضهم 
بعضا, مثل ما نراه اليوم عند احلكومات املسيحية, مع الفارق أن شعوب الدول 

قة ر باخلالفات بني قادهتا, إن عاطفة الوطنية الضيِّ يف الغالب متآخية, مل تتأثَّ  اإلسالمية
 . » وبالد فارس ,تركياـ : إال يف بعض البلدان ك اللهمَّ  ,ال وجود هلا عند املسلمني

ن, ومواقف العامل املتمدِّ  سمَ ض املحارض لألمراض الداخلية التي تنخر جِ ثم تعرَّ 
, وهولندا ,وانكلرتا ,فرنساـ : ك ,ول االستعامريةهذا العامل مع املسلمني, خصوصا الدُّ 

 الةُ مها غُ ه, واخلطط التي رسَ رق حكمِ الفرنيس, وطُ  االستعامرعن  ابٍ بإِسهث فتحدَّ 
 أراضيهم, وتفقريهم, وجتهيلهم.  وافتكاكِ ان, بادة السكَّ رين إلِ املعمِّ 

إن القرن العرشين الذي سيشاهد التقدم العلمي «ثم ختم بحثه القيم بقوله: 
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 ـ سيشاهد سياسة فرنسية , وتقارب البلدان, مثل الرجاء الصالح مع القاهرة,والتقني
وهلذا أختم حديثي عن اإلسالم يف إفريقيا وأقول , معتدلة, أو يشاهد الكارثة إسالمية

   ». مل يتمدن عىل طريق فرنسا,  فإنه يتمدن رغم أنفها وضدها إننه إ
Malheur est que le colon laisse faire intérieurement ravi, et c’est la 

France qui pâtit dans son objectif Africain. Quand on rêve de s’annexer la 
moitié d’un continent réduire l’indigène à la misère même par la voie légale, 
n’est pas une politique le charger de tans les crimes, n’est ni une 
justification ni une solution. 

Nous sommes de ceux qui croient qu’il n’est pas difficile de trouver 
mieux. Mais il faut de hâter si l’on ne veut pas que toute réconciliation 
devienne impossible. 

Le 20e siècle qui verra le cap au Caire et le Transaharien verra 

nécessairement mieux appropriée ou une catastrophe. 

C’est pourquoi, modifiant légèrement ma conclusion pour l’Islam en 
général je dirai de l’Islam africain-occidental, s’il ne se civilise pas par la 
France et avec la France, il se civilisera malgré elle et contre elle. 

الصة هي أنه بفضل مواقف شعبنا, واعتزازه إىل هنا ينتهي سمرنا هذه الليلة, واخل
ه مظاهر احلضارة املزيفة, وال ستهوِ بدينه وقوميته, جتنبنا االندماج والتفسخ, إذ مل تَ 

اإلغراء املادي الذي كان بعض صغار الضباط العسكريني واملعلمني يتهافتون إليه, 
دينها وعاداهتا, أمكن للجزائر عرشات السنوات أن تقف صامدة, مقاومة, حمافظة عىل 

إال ابتداء  ,رين الوصول إىل أهدافهم وإدخال البلبلة يف صفوف شعبناومل يمكن للمعمِّ 
ان املجندون عندما يبتعدون عن بيئاهتم, من فرض التجنيد اإلجباري, إذ كان الشبَّ 

حلق هبذه الضحايا عندما فتح  يسقطون ضحايا للرذائل مثل رشب اخلمر والفساد, ثمَّ 
فالكثري منهم ختلقوا بأخالق الوسط  ,رة للعامل بعد احلرب العاملية األوىلباب اهلج

إال أننا  ,الذي أجربهتم الظروف لالندماج فيه, خصوصا من تزوج منهم باألجنبيات
غنينا عن االندماج يف أمم أخر بحمد اهللا نجد يف ديننا حصانة ويف صالح عاداتنا ما يُ 
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إىل اآلن كثري من الكتاب األجانب يعرتفون أن زال  وما ي,بلغت ما بلغت من الرق
زال حيمل يف طياته تعاليم  اإلسالم ماشى احلضارة جنبا جلنب ومل يضق عنها, وما

ومبادئ متكنه من الوقوف أمام التيارات اجلارفة التي جتتاح العامل سواء يف امليدان 
   االجتامعي.  وأالروحي أو االقتصادي 
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  )1(ھران والقبائل الكبرىو داء فيباط والفِ الرِّ 

 )اإلسالميةباط والفداء يف تاريخ البالد الرِّ (إن موضوع حديثي يف هذه الدراسة: 
حيث لعب أدوارا  ,باط الذي اشتهر بمدينة وهرانعن الرِّ  بحثيز بصفة إمجالية, وأركِّ 

نوا فيها بتفصيل نظامه بيَّ  ,خنيبدراسات هامة لكثري من كبار املؤرِّ  وحظيرائعة, 
انتصار املسلمني عىل  ن أسبابِ وكيف كان فضله مِ  ,وموقعه وحياة املرابطني فيه

 ن ثالثة قرون. مِ  دام ما يقربُ  ن وهران, بعد احتاللٍ م مِ وطردهِ  األسبان
ث عن الفداء الذي اشتهر ببالد القبائل الكرب بعد االحتالل الفرنيس, إذ كام أحتدَّ 

 سالمية عرب التاريخ. يف بقية البالد اإل د له شبيهامل نجِ  خاصٍّ  امتاز بنظامٍ 
 رب خاصة:غعامة ويف بالد امل اإلسالمداء يف بالد باط والفِ الرِّ 
لثغر  مالزمٍ  ي كلُّ سمِّ  اخليل, ثمَّ  بطِ ن رَ باط هو املالزمة يف سبيل اهللا, أصلها مِ الرِّ 

بط: مصدر الرَّ  نمِ  لفظة مأخوذةٌ ال, والَّ طا, فارسا كان أو راجِ رابِ سالم مُ ن ثغور اإلمِ 
خصوصا  ,ينالدِّ  يف اصطالح علامءِ  املكان, ويطلقُ  بط, بمعنى أقام والزمَ ارابط ير

ن راستها مِ فني عىل األمكنة التي تنشأ يف املواقع احلربية حلامية البالد وحِ الفقهاء املتصوِّ 
جتامع املنقطعني له س القاع التي تؤسَّ طلق عىل البِ هجومات األعداء, وكذلك تُ 

 ين وتعليمه. م الدِّ فني لتعلُّ اكرين, وكذلك عىل املعتكِ دين الذَّ ملتعبِّ وا
¨  ©  ª  »  ¬  ®   : ﴿ه سبحانه وتعاىلباط يف القرآن قولُ وأصل الرِّ 

                                                 
 م.1973أفريل − مارسه/1393ربيع االول  − , صفر 37− 19, ص13جملة األصالة, العدد   )1(
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  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯
Ë  Ê  É   È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ﴾

Ã  Â  Á  À    ¼  ½  ¾  ¿ : ﴿وقوله ),60(األنفال:

Å  Ä :200﴾ (آل عمران(. 
ٰمحن الثَّ قال الشَّ  يف تفسريه هذه  )اجلواهر احلسان(يف  ـ دفني اجلزائرـ عالبي يخ عبد الرَّ

 يومٍ  رباطُ « يقول: ملسو هيلع هللا ىلص بيَّ النَّ عن سلامن قال سمعتُ  )صحيحه(رو مسلم يف (اآلية: 
 يَ جرعمله, وأُ ه الذي كان يَ ملُ  عليه عه, وإن مات جرَ وقيامِ  شهرٍ  ن صيامِ مِ  وليلة خريٌ 

 كلُّ «قال:  ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ  أنَّ  اهللا ج الرتمذي عن فضالة عن عبيدوخرَّ  ,»تنالفِ  نَ مِ زقه وأَ عليه رِ 
نه ينمو عمله إىل يوم القيامة, طا يف سبيل اهللا, فإِ رابِ  الذي مات مُ ه إالَّ م عىل عملِ خيتَ  ميتٍ 
ريض اهللا (حديث صحيح, وعن أيب هريرة  هذا :قال أبو عيسى ,»تنة القربن فِ مِ  نُ ويأمَ 
الح ه الصَّ جر عملِ طا يف سبيل اهللا أجر اهللا عليه أَ رابِ ن مات مُ مَ «قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي أن  )عنه
ورو , »عن الفزَ نا مِ ه اهللا آمِ ويبعثُ  ,تنالفِ  نَ يعمل, وأجر عليه رزقه, وأمِ  كان الذي

  ». نيا وما فيهان الدُّ مِ  اهللا خريٌ  سبيلِ  يف يومٍ  باطُ رِ «أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصمسلم والبخاري عن النبي 
يف سبيل اهللا وراء عورة  يومٍ  باطُ رِ لَ «قال:  ملسو هيلع هللا ىلص عب عن النبيِّ بن كَ  رو أيبّ : «قال ثمَّ 

يامها صِ  ,مائة سنة ن عبادةِ جرا مِ ن غري شهر رمضان, أعظم أَ املسلمني حمتسبا مِ 
ي سنة, ألفَ  ن عبادةِ مِ  عظم أجراند اهللا وأَ وقيامها, ورباط يوم يف رمضان أفضل عِ 

  ).داسنَ ه القرطبي مُ ذكرَ  ,»صيامها وقيامها
ين العراقي ذكر يف ين الدِّ ن زَ إفقال:  ,لغويباط الُّ عالبي ملعنى الرِّ ض الثَّ تعرَّ  ثمَّ 

  .داوموا وأثبتوا  :يب حيان معنى رابطواصاره لغريب القرآن تأليف أَ ختِ ا
ة عىل عالبي يف تفسري هذه اآلية الكريمة دالَّ لثَّ ها ابوية التي ساقَ وهذه األحاديث النَّ 
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ين لذَ بوت الَّ وام والثُّ قامة به, إذ الدَّ غيب يف دوام اإلِ باط والرتَّ بالرِّ  اإلسالمتعاليم  اهتامم
 نَّ إ كنى, ثمَّ  مع السُّ الَّ يان غالبا إِ الكريمة, ال يتأتَّ  ين العراقي اآليةَ  هبام زين الدِّ فرسَّ 

 وا تفاوتَ جات, وجعلَ قامة فيها إىل درَ باطات واإلِ موا هذه الرِّ ثني قسَّ دِّ ين واملحاملفرسِّ 
وصا سالم, خصُ الد اإلِ ن بِ رهبا مِ و قُ ها أَ عدِ ها وبُ وقعِ مَ  جور املرابطني هبا حسبَ أُ 

واطئاملوجودة منها يف   ار. الكفَّ  ن بالدِ القريبة مِ  الشَّ
 سبيل اهللا فرسا أو متاعا ن حبس يفومَ : «)نةاملدوَّ (من  )كتاب احلبس(قال يف 

يف  لَ عِ جُ  يف مالٍ  مالكباط كاإلسكندرية ونحوها, وأمر فذلك يف الغزو, ومواحيز الرِّ 
ن ذلك, قيل له: قد مِ  ةجدَّ , ومل يرض مرصو امالشَّ ن واحل مِ ق يف السَّ بيل أن يفرَّ السَّ 

  ». كان ذلك أمرا خفيفا :نزل هبا العدو, قال
 هلكدَ و ـ ما كان هلكدَ ن أيام كان مِ  وسأله قومٌ : «)وضيحالتَّ (احلاجب يف  قال ابنُ 
 د, وهي جزيرةُ ي البلَ وبه سمِّ  ,ودانن ملوك السُّ مِ  كٍ لِ مَ  اسمُ  )نةاملدوَّ ( هذا يف كالمِ 

زوا يريدون وقد جتهَّ ـ  التح الدَّ فَ هو بِ  :, وقالعياضقاله  ,هة اليمنن جِ ساحل البحر مِ 
, ةجدَّ فوا إىل واحل, وسألوه أن ينرصِ , وبعض السَّ اإلسكندريةو, عسقالنزو إىل الغَ 

 اهـ. » واحل حلقوا بالسَّ اِ  :م عن ذلك, وقال هلمفنهاهُ 
رين ن الفقهاء املتأخِّ مِ  فيام بعد, إذ ذكر كثريٌ  لغيَ قد أُ  ةجدَّ عىل رباط  مالك وحكمُ 

, ذكر هذا لها يف أوائل القرن العارش اهلجري, فهي ثغرواحِ سَ بِ  ة نزل العدوُّ جدَّ  أنَّ 
م يكون هبا قتىل وشهداء ال شهيد عىل , وعن بعضهِ نهورسامل السَّ و اباحلطَّ الفقيهان 

وهي يف هذه األيام : «نهورسامل السَّ و احلطابوجه األرض أفضل منهم, ثم قال 
كثرية منه,  ولوا عىل بالدٍ يف أوائل العارش, واستَ  اهلندل إىل بالد توصَّ  العدوَّ  نَّ إرباط, و
ونزل  ,ذلك عىل املسلمني فشقَّ  هـ919سنة تسع عرش وتسعامئة  ةجدَّ وا إىل ووصل

 م, ثمَّ ه اهللا عليهِ أرسلَ  مٍ خَ وَ لِ  ,اصنً وا حِ بعد أن بنَ  ل اهللا العدوَّ خذَ  , ثمَّ ةجدَّ إىل  اسُ النَّ 
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 طعة, وحصلَ يف ثامنية وعرشين قِ  ةجدَّ ساحل جاءوا سنة ثالث وعرشين ونزلوا بِ 
نوها وغريها, وحصَّ  املدينةن مِ  ةجدَّ لوا إىل خذ, ونزَ نوا باألَ يقَ أم, وعظي لٌ اس وجَ للنَّ 

 ثمَّ  ,سحابِ  زول للربِّ , وحبسهم عن النُّ يف قلوب العدوِّ  عبَ ى اهللا الرُّ باملدافع, فألقَ 
وا إىل وعرشين أتَ  يف سنة ستٍّ  ن فيه, ثمَّ مَ  غرابا وأرسَ  ةجدَّ  نهم أمريُ توا, وغنم مِ تشتَّ 

 نهم بعضُ جاء مِ  هـ949ربعني وتسعامئة عوا خمذولني, ويف سنة تسع وأَ جَ ور ةجدَّ  قربِ 
ن, وفيها ام واليمَ ن الشَّ لة هلا مِ خذوا بعض اجلالب الواصِ أ, وةجدَّ غربة لساحل األَ 

 رة, وردَّ ل الكفَ هم وخذَ شدَ هم رُ هلمَ هم, وأَ هم ونرصَ رسَ اهللا أَ  ن احلجيج ففكَّ مجاعة مِ 
 اهـ. » هم يف نحورهم يدَ كَ 

ن ة مِ قد زال, وأن رباط جدَّ  ةجدَّ عىل رباط  مالكأن ما حكم به بحينئذ  فال شكَّ 
عىل سائر املرابطني  ةجدَّ ن فضل مرابطي إ«ج: وهلذا قال ابن جري ,باطاتأعظم الرِّ 

 . » عىل سائر البالد ةمكَّ كفضل 
ن ا مِ نة املخوف عليهمكِ عىل األَ  امً لت علَ عِ غور يف االصطالح جُ أن الثُّ  واحلاصلُ 

 جر املرابطني حسبَ فاوت أَ ن تَ  زيادة عىل ما ذكرناه مِ ريَّ , وهذه اخلطورة تتغَ العدوِّ 
ه, واهتامم امللوك وضعفِ  العدوِّ  ةِ زمنة, وقوَّ األمكنة واألَ  حسبِ  أيضا بِ ها, تتغريَّ واقعِ مَ 

ذلك  ام وقعَ ك ,أو عالنية ا رسِ  فاقهم مع العدوِّ واتِّ  ,قاعسهمأو تَ  ن محى الوطنِ فاع عَ بالدِّ 
 ببالد املغرب العريب.  وقاتِ ن األَ يف كثري مِ 

وقد اشتهرت الربط حلراسة الثغور, ورباطات املتعبدين يف بالد اإلسالم من أوائل 
املغرب العريب والشامل  شواطئالفتح, وقويت ملا اشتدت غارات املسيحيني عىل 

ثر غارات إرة صقلية, وحيني جلزيي, واسرتجاع املسةالصليبيثر احلروب إاإلفريقي, 
إفريقيا الشاملية, فزيادة عىل  بشواطئوالربتقال عىل قواعد البالد اإلسالمية  األسبان

شن غارات األعداء عىل السواحل املذكورة كانت بعض العصابات املسيحية تكونت 
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القر املنقطعة, فتختطف السكان  شواطئحلساهبا اخلاص وهلا أساطيل تقصد 
يخ يف أسواق الرقيق, أو ملبادلتهم مع األرس املسيحيني. ذكر الشَّ  مبيعهلتنصريهم أو 

هبجة الناظر يف أخبار الداخلني حتت : (عبد القادر بن عبد اهللا املرشيف يف تأليفه املسمى
هـ عن نوع من  1178الذي ألفه سنة  )عامر كبنيمن األعراب  األسبانوالية 

س, يأو املغاط نيان كانوا يعرفون باملغطسمدة احتالهلم لوهر األسباناملتعاونني مع 
ف أفراد قبيلتهم التي أوالد املسلمني, قال بعد أن عرَّ  الختطاف األسبانيستعني هبم 

وسكنوا هبا «قال:  ـكلم  20ن وهران بنحو التي تبعد عَ  ـ كرشتلكانت تسكن بقرية 
ن لرب, ال طريق له إال مِ ن انا باجلبال مِ يف القرن الثامن من اهلجرة وبنوا هبا مدرشا حمصَّ 

هة موعرة, وكانت بتلك األرض عيون عذبة منهمرة, فاستقروا هبا لآلن, وكان جِ 
شأهنم مع اإلسبانيني جلب األخبار هلم, وتغطيس الناس, فهم املغاطيس, ويقال هلم 

هو هلم عىل احلقيقة, ولغريهم عىل املجاز لعملهم اقتداء هبم,  االسماملغطسون, فهذا 
نهم أهنم غطسوا إمامهم الذي يصيل هبم, بأهنم باعوه لإلسبانيني غفلة منه, وحيكى ع

واوير وسني بالدَّ سواوير, عىل صفة احلرض املدوكيفية التغطيس أهنم يأتون بدواهبم للدَّ 
البائعني للعطرية ومعهم مناطق من اجللود الغاللية, فإذا وجدوا خربا جلبوه 

أو الكبري أخذوه, وجعلوا اجللود عىل فيه كي ال  للنصار, وإذا رأوا فرصة يف الصغري
يتكلم, ومحلوه عىل دواهبم, ومشوا به ليال لوهران, فيبيعونه لإلسبانيني, وينتفعون 
بثمنه, هذا دأهبم لعنهم اهللا وأخزاهم, وأخال األرض منهم ومسكنهم حال انحصارهم 

ل خنق النطاح, وكانت باملسلمني باألودية التي بساحة وهران, حذو الربج األمحر أسف
وسدت عليهم , عليهم األمر اشتدرشهم لوهران إذا اهلم زوارق يسافرون فيها من مد

ال ينقطعون عنهم  األسبانيونالطرق الربية, حيملون فيها سائر اخلرض ونحوها, وكان 
ني بعض األعني وكان من الكرشتليِّ  ,يف البحر, ألخذ ما يفتقرون إليه من عندهم

 اهـ.  »قية والقبلية للنواحي الرش
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البالد وكان الكثري منها يرشف عليه ويؤسسه  ئشواطوهلذا كثر عدد الربط طوال 
علامء الدين باتفاق مع السكان, وقد رأينا أن كثريا من الرحالني واجلغرافيني واملؤرخني 
ذكروا بعض هذه الرباطات, التي كانت يف أوقات اخلطر تتحول إىل مراكز حربية, 

كرية, ذكر ابن حوقل وكذلك البكري واإلدرييس كثريا من هذه وحصون عس
 الرباطات التي شاهدوها أو ذكرت هلم. 

كرباط ماسة بجنوب املغرب األقىص, ورباط شاكر, ورباط سال, وتيط واملنستري, 
وربط رادس, وسوسة, ورششال, ووهران وندرومة وجبل أرزيو وغريها, والكثري 

زمن الفتوحات كرباط ماسة الذي يرجع عهده إىل زمن  من هذه الربط يرجع عهده إىل
 ),سيدي شاكرـ (الفاتح الشهري عقبة بن نافع, ورباط شاكر املعروف اليوم باملغرب ب

وز مراكش, وفيه دفن املجاهد العريب شاكر من وهو عىل ضفة وادي نفيس بحَ 
عة, الذين أصحاب عقبة بن نافع, وقد بناه يعىل بن مصلني, أحد رجال رجراجة السب

ة, فأسلموا ورجعوا إىل املغرب دعاة ومبرشين بمكَّ  ملسو هيلع هللا ىلصهنم وفدوا عىل رسول اهللا إيقال 
, عىل ضفة ابالدين اإلسالمي احلنيف, وكذلك أقام املسلمون رباطا آخر بشامل تامسن

باط بقوله: يه ابن حوقل الذي وصف هذا الرِّ هنر أيب رقراق أو وادي سال كام يسمِّ 
ويرابطون برباط حيف هبا, وربام اجتمع يف هذا املكان من املرابطني والناس يسكنون «

طة هذه قبيلة اوبرغو, » مائة ألف إنسان يزيدون وينقصون, ورباطهم عىل برغواطة
, يبربرية تنتمي إىل مصمودة كانت تسكن يف هذه الناحية وانترصت مليرسة املطغر

ج الصفرية, وبقى أفراد قبيلة هـ وانتحل مذهب اخلوار122الذي ثار عىل العرب سنة 
مون برغواطة يف حالة حرب وسلم مع املسلمني إىل أن خضد شوكتهم املرابطون امللثَّ 

 يف القرن اخلامس اهلجري ). 
ن الذي جلب الساقية إىل مدينة السوس عبد الرٰمحن بن إ :ويقال«وقال البكري: 
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ىل وادي ماشة, مسرية مروان, أخو حممد اجلعدي, وأنه هو الذي عمر وادي السوس إ
يومني, عليه قر كثرية, وهو ينصب يف البحر املحيط, وماسة التي أضيف إليها 

 ».الوادي رباط مقصود عندهم, له موسم عظيم, وجممع جليل, وهو مأو للصاحلني 
: )املسالك واملاملك( :وقد عرف البكري أيضا ربط سوسة ورادس واملنستري بقوله يف

حمارس, وروابط وجمامع للصاحلني وداخلها حمرس عظيم, وخارج مدينة سوسة «
باط, هو مأو لألخيار والصاحلني, محرس الرِّ بِ  ر بسور متقن, يعرفُ كاملدينة, مسوَّ 

.. ومن حماسن سوسة املذكورة : «.إىل أن يقول ,.».. داخله حصن ثان يسمى القصبة
.. ويف الطبقة الثانية منه :«.م يقولث, »... حمرس املنستري, الذي جاء فيه األثر املتقدم الذكر

مسجد ال خيلو من شيخ خري فاضل, يكون مدار القوم عليه, وفيه مجاعة من الصاحلني 
واملرابطني قد حبسوا أنفسهم فيه منفردين دون األهل والعشائر, أما رباط رادس فيه 

الشهريان أنس املجاهدون الفاحتون يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان, وقال الصحابيان 
ن رابط برادس يوما فله اجلنة حتام, وقاال لعبد مَ  :بن مالك وزيد بن ثابت للمجاهدين

, ويكون لك ثواهبا ن العدوِّ ها ليأمنوا مِ  أهلَ ه البالد, وانرصُ د هذِ امللك بن مروان: امدُ 
 . » الخ ...وأجرها, فإهنا من البلدان املقدسة 

 رباطـ (ى بغرب العريب رباط وهران, ويسمَّ ومن الرباطات املشهورة أيضا يف امل
 بن يوسف بن تاشفني تسميته بذلك أن تاشفني بن امللك عيل , وسببُ )صلب الفتح

دين ت احلرب بينهم وبني املوحِّ ملا اشتدَّ  )نيلمتونيِّ مني الَّ آخر ملوك دولة املرابطني امللثَّ (
بن يوسف عىل رأس جيشه  ه والده عيلوانتقلت رحاها من املغرب إىل اجلزائر, سريَّ 

فقصد  ,بح املعركةن رَ بن عيل, فامت أبوه وأيس تاشفني مِ  املؤمنليكون قبالة عبد 
ة سبع للي وصادفَ  ,خلها خمتفياوهران مركز أسطوهلم لينسحب منها إىل األندلس, فدَ 

ة من ن رمضان سنة تسع وثالثني ومخسامئة, فذهب تاشفني خمتفيا مع ثلَّ وعرشين مِ 



94  

دون منه باملرصاد حياء ليلة القدر, وكان املوحِّ إىل رباط وهران للحضور يف أصحابه إ
باط ليلة, وحارصوه بالرِّ عون حركاته, وحلقوا به يف تلك الَّ منذ دخل وهران, يتتبَّ 

 فلقين جرف  مِ ج تاشفني ممتطيا جواده فرتامى به حتى تردَّ وأحرقوا عليه بابه, فخرَ 
اخلرب إىل  ه, وال علم لعسكره بذلك, وملا بلغَ فقتِ رُ وا بِ تل أصحابه الذين كانحتفه, وقُ 

بدال  ),رباط صلب الفتحـ (باط بى ذلك الرِّ بوهران وسمَّ  بن عيل, التحقَ  املؤمنعبد 
 هذه الواقعة.  الذي كان مشهورا به قبلَ  )رباط صلب الكلب(ن مِ 

 فيه وبقرب مدينة أرزيو جبل كبري«بقوله:  أرزيو جبلوقد عرف البكري رباط 
 ندرومة, وقال البكري أيضا يف التعريف برباط » قالع ثالث مسورة, رباط يقصد إليه

ومدينة ندرومة هي يف طرف جبل تاجرا, وغربيها وشامليها بسائط طيبة «ما ييل: 
... وله مرسى مأمون : «إىل أن يقول ,» ... ومزارع, وبينهام وبني البحر عرشة أميال

 . »قصود يتربك به وعليه حصنان, ورباط حسن م
 لمساين املعروف باجلدِّ وقد ذكر أبو عبد اهللا حممد بن مرزوق العجييس التِّ 

خ ابن املؤرِّ  مشايخوهو من  ,م)1379/هـ781بالقاهرة (سنة  واملتوىف ,وباخلطيب
 ):املسند الصحيح احلسن(قال يف تأليفه:  ,لامينخلدون ولسان الدين ابن اخلطيب السَّ 

ني عىل شواطئ سن املريني ملا كثرت هجومات القراصنة األوربويِّ أن امللك أبا احل
وإذا وقعت النريان يف  « الشواطئاملغرب العريب يف عهده, أنشأ ربطا طوال هذه 

أعالها, تتصل يف الليلة الواحدة أو يف بعض ليلة, وذلك يف مسافة تسري فيها القوافل 
نظار, وطالع, يكشفون البحر,  نحوا من شهرين, ويف كل حمرس منها رجال مرتبون,

فال تظهر يف البحر قطعة تقصد ساحل بالد املسلمني إال والتنفري يبدو يف املحارس, 
 . »فأمنت السواحل يف أيامه السعيدة 

 ـ االتصال بني الرباطات واملنارات عىل طريق إيفاد النريان :أيـ وكان هذا النوع 
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أنه كان لبني األغلب عالئم  «لة األغالبة خني لدون قديم, ذكر بعض املؤرِّ معروفا مِ 
نارية, يبلغ هبا اخلرب يف الليل من طود إىل طود بسواحل الزاب وغريها من املغرب 

 . »يف ليلة واحدة  اإلسكندريةبحيث ينتقل اخلرب من سبتة إىل 
ثم ظهرت هذه الرباطات وتطورت بصورة جلية ونظمت بعد االحتالل االسباين 

رب العريب, وكان جلها يؤسسه ويرشف عليه علامء الدين ورؤساؤه, ملدن سواحل املغ
ن الكثري منهم كانوا إحيث تبني ضعف امللوك عن املقاومة, وختاذل األمراء, حتى 

يقدمون خدماهتم وتعاوهنم للمحتلني, ويتعهدون هلم بدفع اجلزية, وإمدادهم بام 
 خني. حيتاجونه من العتاد والتموين مما هو مشهور عند املؤر

 كيفية إنشاء هذه الرباطات, منها وثيقة نيوقد احتفظ لنا التاريخ ببعض الوثائق تب
ٰمحن اليعقويب م, بخط العالمة الشيخ عبد الرَّ 1548هـ املوافقة لـ 954مؤرخة يف سنة 

, وهذه الوثيقة عبارة عن ندرومةصاحب املعهد املشهور اآلن بمعهد اليعقويب بنواحي 
ىل انعقاده العامل املذكور بعد احتالل االسبانيني لتلمسان, وكان معرض ملؤمتر دعا إ

سنوس, وترارة,  يرؤساء القبائل الذين استجابوا لدعوته, هم رؤساء قبائل اتقاد, وبن
الرباط باملال والرجال, ثم ملا  بإمدادومطغرة, وبعض علامء تلمسان وأعياهنا, تعهدوا 

 املرشوع وانتقل صاحبه إىل املغرب. ظهر األتراك واحتلوا تلمسان, نبذ هذا 
ومثل هذه الوثيقة التي تظهر لنا تطور الرباط يف ذلك العهد, نجدها أيضا باملغرب 

 ثر غارات الربتغاليني وظهور العامل املجاهد الشيخ أيبإاألقىص بعد احتالل بعض شواطئه 
 يف سبيله البالء احلسن.  بىلوأعبد اهللا حممد أمحد العيايش, الذي تزعم املقاومة وناد باجلهاد, 

العيايش مجع  نَّ ) أاالستقصاء(خني ومنهم النارصي صاحب ر كثري من املؤرِّ ذكَ 
ن أموه عىل أنفسهم والتزموا طاعته, ووقدَّ «ين: ن املؤمترِ مؤمترا ملبايعته, قال النارصي عَ 

مر اهللا, إىل أَ  فيءقاتلتها, حتى تَ عىل مُ  دةً جت عن أمره, كانوا معه يدا واحِ أي قبيلة خرَ 
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عىل ذلك  م, ووافقَ موه عىل أنفسهِ هم يف ظهري, وأهنم رضوه وقدَّ وطَ وا بذلك خطُ فأعطَ 
ذلك منهم أنه  له عىل طلبِ  ل, وكان احلامن تامسنا إىل تازه مِ الوقت وفقهاؤُ  ضاةُ قُ 

جا وعل ذلك خرُ  مع األمري, ففَ إالَّ  اجلهادُ  أنه قال: ال حيلُّ  الوقتِ  بلغه عن بعض طلبة
 . »عوة الواهية عن تلك الدَّ 

هنا اختذت عندما دعت إم, ثم علُّ باطات يف بدايتها للعبادة والتَّ أنشئت معظم الرِّ 
 إبراهيمومراكز حربية, وذلك كرباط حييى بن  بطٍ إىل رُ  األعداءِ  غاراتِ  احلاجة بعد شنِّ 

اجلزويل, وتتلمذ لعبد  سالم عبد اهللا بن ياسنيفيه ويدعو لإلِ  مُ لمتوين الذي كان يعلِّ الَّ 
عظم ألَ  القٍ باط إىل مركز انطِ استحال هذا الرِّ  رة, ثمَّ اهللا بن ياسني جل القبائل املجاوِ 

ولة املرابطني دَ ندلس, وهي املعروفة بِ العريب واألَ  باملغربِ  فها اإلسالمُ سالمية عرَ دولة إِ 
 ني. لمتونيِّ مني والَّ امللثَّ 

اوية, وبقية املعاهد بالزَّ  باطخني الرِّ اب واملؤرِّ ن الكتَّ به عىل كثري مِ وهلذا اشتَ 
 بال. اجلِ  مِ مَ املوجودة يف قِ 

 اإلسالميةدنا الرباط مرتبطا بعهد الفتوحات ذا وجَ اوية, فإِ باط غري الزَّ واحلقيقة أن الرِّ 
فإن الزاوية عرفت يف أوائل القرن الثامن اهلجري, فكانت تطلق عىل مكان معد للعبادة, 

للواردين عليها, وعابري  وإيوائهاويشتمل عىل املرافق للطلبة املجاورين هبا, كاملسجد, 
ها أمرِ  ءيت يف بادوسمِّ  ,هنا عرفت يف املغرب بعد القرن اخلامس اهلجريإبيل, وقيل السَّ 
 دي يف مراكش, ثم أطلقَ كالتي بناها امللك يعقوب املنصور املوحِّ  ),دار الكرامةـ (ب

اوية ن ذلك الزَّ ومِ  ),دار الضيوف( :هم اسموها يف عهدِ ايا التي بنَ واملرينيون عىل الزَّ 
 وهي التي ذكرها ابن بطوطة يف ,سها امللك أبو عنان املريني خارج سالالعظيمة التي أسَّ 

احلسن, وزارها  اباط التي دفن فيها امللك أبو عنان والده أب, وزاوية شالة يف الرِّ )رحلته(
 هرية يف تاريخ األدب العريب. خاطبه فيها بخطبته الشَّ ين بن اخلطيب ولسان الدِّ 
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رق سة لرؤساء الطُّ اوية بعد ذلك يف املغرب العريب بأهنا مؤسَّ عرفت الزَّ  ثمَّ 
خذ مأو لطلبة القرآن تَّ وراد, كام كانت تُ ريدوهم لذكر األَ فيها مُ  الصوفية, جيتمعُ 

لح بني املتخاصمني, وكثر هذا الصُّ فتاء وين يقصدوهنا لالستِ ذوار الوبقية الزُّ  والعلمِ 
عىل  واألسبانهجومات الربتغال  ن القرن العارش, بعدَ مِ  وايا ابتداءً ن الزَّ مِ  وعُ النَّ 

ت إىل ممالك, عظيم استحالَ  نٌ أوايا شاملغرب العريب, وقد كان لبعض هذه الزَّ  شواطئ
ها أخريا خني, وخصَّ رِّ ن املؤمِ  عنها كثريٌ  الئية باملغرب التي كتبَ وذلك كالزاوية الدَّ 
, )باطجامعة الرِّ (ن راسات العليا مِ هبا جائزة الدِّ  مة نالَ بدراسة قيِّ  ياألستاذ حممد حج

 نوسية بليبيا فقد استحالت هي األخر إىل مملكة. وكالزاوية السَّ 
ثم ظهر نوع آخر من هذه املعاهد ال هي زاوية وال رباط, تعرف يف بالد القبائل 

عبارة عن معاهد لتعلم القرآن وحفظه, أو لدراسة العلوم وقد انترش هذا  باملعمرة, وهي
النوع بوادي بجاية بعد احتالل اسبانيا لبجاية, ومغادرة سكاهنا خصوصا اجلالية 
األندلسية التي كانت الجئة فيها, فإن الكثري من أفرادها أسسوا معاهد يف بنى يعىل 

هامة, وقوانني  أحباسهد أو املعمرات, هلا وغليس, وكانت هذه املعا وببنيالعجييس, 
داخلية, انترشت يف معظم معاهد القبائل الصغر والكرب, وهي متتاز عن نظم 
الزاوية, إذ الزاوية يف الغالب ختضع لترصف شيخ الطريقة أو مقدميه, أما هذه املعاهد 

قوانني, أو وقع خلل أو سوء فهم لتطبيق تلك ال وإذافإن هلا قوانني داخلية حمكمة, 
تداخل السلطات, فإن قدماء املتخرجني منها هم الذين يرجع هلم األمر, فيجتمعون حلل 

ة باملعمرة كثريا ما كانت تشد أزر الرباط يف امَّ املشاكل, وبعض هذه الزوايا أو املعاهد املس
: أوقات احلروب, وتعينه عىل أداء مهمته, فمن ذلك ما ذكره أبو احلسن الرشيف يف

خرجنا إىل «قال:  ),تعريف اخللف برجال السلف: (ونقله عنه صاحب ),البغية كامل(
بزاويته يف جماجة, وكنا يف جوع ونحن  وأنزلناثغر تفرتنس فلقينا سيدي حممد بن عيل, 
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(ثالثة عرش مائة) نفس, وقصدناه للزيارة, فأكرمنا خارج الزاوية, لكثرتنا,  1300نحو 
ال لنا اتركوها, من ألف بني قلوبكم يؤلف بينها, وأمرنا وكانت خيولنا ذكورا وإناثا, فق

 . » الخ... علينا الثريد واللحم والعسل والسمن  وأفاضجلسة,  24باجللوس عىل 
ولنرجع إىل احلديث عن الربط فإن يف عهد األتراك ملا اشتدت احلرب بينهم وبني 

, وعىل حد تعبري , اعتنى األتراك ببعض الرباطات, وتعاونوا مع مؤسسيهااألسبان
املعارصين, أمموها ونظموها نظاما مل يعهد من قبل يف تارخيها, وكان من حسن حظ 
التاريخ أن خصصت هلذه الربط التي أحياها األتراك تآليف, تعرض فيها مؤلفوها 

رية يف األخبار حلة القمَ الرِّ ( :لذكر هذه الربط, ووصفوها وصفا مفصال, منها تأليف
ألمحد بن  )الثغر اجلامين يف ابتسام الثغر الوهراين(املصطفى بن زرفة, وملحمد  )املحمدية

وضيح لرباط وهران الذي أحياه الباي حممد فصيل والتَّ ثا بمزيد التَّ سحنون, فإهنام حتدَّ 
 . )هـ 1206فاتح وهران سنة (بن عثامن 

التي  يوض لرباط وهران عبد الرٰمحن اجلامعي الفايس شارح أرجوزة احللفاوكام تعرَّ 
عىل يد باشا اجلزائر حممد بكداش, إذ  م1119تعرض فيها مؤلفها لفتح وهران األول سنة 

هـ, وفتحها ألول مرة  914) ثامنني ومائتي سنة, إذ احتلت سنة 280وهران دام احتالهلا (
مخسة وعرشين سنة, سنة  بعد بقائهم هبا األسبان, ثم اسرتجعها 1119بكداش باشا سنة 

 هـ.  1206هبا إىل أن أخرجهم الباي حممد بن عثامن سنة , بقوا 1144
 : يصف الرباط الذي أحياه الباي حممد بن عثامن )الثغر اجلامين(قال صاحب 

 ورتـــب املـــرابطني يف اجلبـــل
 وكـــل مقـــدام مهـــام وبطـــل

 اجلــــاليلمــــؤمرا لشــــيخنا 
 

 من كل حرب عن هو املوت جبل
ــل ــالل وبط ــاد الض ــدا ب ــذ ب  من

ــــد  ــــقحمم ــــاإلجال األح  لب
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وحممد بن عبد اهللا اجلاليل الذي واله الباي رئاسة الرباط كان من أكابر علامء البالد 
املدرسة ـ (وسامها ب ومديرا للمدرسة التي أنشأها الباي يف قاعدة والية معسكر,

 ملساعدته قايض القضاة السيد الطاهر بن حواء, وكاتبه اخلاص , كام عنيَّ )املحمدية
 املتحدث عنها.  )القمرية حلةالرِّ (ة, مؤلف فحممد املصطفى بن زر

ل عىل الظفر بالكفرة, يتحيَّ  ن الباي حممد بن عثامن مل يزل منذ ويلإ: «قال املؤلف
فتارة يوجه  ,رشاك التي تنصب للطري ليقبضوينصب هلم املكائد واخلدع الشبيهة باأل

 ويأتونهبيوهتم, هلم املهرة بالسباحة يف البحر, فيبيتون من قدروا عليه منهم يف 
برؤوسهم, وتارة يرصد هلم الكمني قرب أسوارهم حتى يظفروا هبم, وتارة حتمل 

ثم ظهر له : «إىل أن يقول ,»ث قور للبغاصعليهم طالئع جنوده, فيتخطفوهنم خمطف ال
من ارحتل إىل الرباط  :أيده اهللا فقرر فيه املرابطني للتضييق عىل الكفرة, فناد يف رعيته

فاجتمعت فيه أمة من الناس, من . حمرتما موقرا يية, وبقناملطالب املخزسقطت عنه 
كل ناحية بأمواهلم وأوالدهم, فنزلوا فيام بني سيدي معروف والربيدية إىل عني 
تانشاملت وجعل عليهم قوادا يقومون بأمرهم.. ولعمري لقد بلغوا غرضه يف املضيق 

ت أيدهم عن نيل أكثر ما كانوا عىل الكفرة, حتى منعوهم من إدامة اخلروج, وقرص
ن جهدوا إينالونه من الغياض واملروج, وانقطعت غارة املغاطيس فصاروا ال يبلغون و

مبلغ أصوات النواقيس من بعد أن كانوا يغزون البالد, ويقيمون مع املسلمني عند 
فوزون جللهم أسواق اجلالد, فكم هلم من غارة شهرية, انتهبوا فيها أمواال كثرية, تارة ي

هبا, فيبلغوهنا لنادهيم, وتارة يعرتضهم املسلمون فينتزعوهنا من أيدهم, ثم حسم 
, وهنا يذكر لنا املؤلف بمزيد البيان »فتهم, بجمع الطلبة يف اجلبلأمادهتم, وقطع ش

وقد كان األمري جهز نحو الستة من الطلبة ألبسهم : «والتوضيح رباط وهران فيقول
ههة رفيعة, لباسا جيدا, ودفع هلم عد جلمع الطلبة وترغيبهم يف الرباط, فلم  مووجَّ
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متض إال أيام قالئل حتى قدموا من خمتلف اجلهات, فبعث هلم األسلحة, وكل ما 
حيتاجون إليه, ومل يزل مددهم يتواصل حتى أربى عددهم عن احلد, كل هذا, وهو 

ربام  ,بقر للذبحوالسمن والزيت والفواكه ونحوها, وبالشاء وال باألطعمةيوجه هلم 
وبعث مع ذلك يف كل شهر من يقسمه عليهم  ,الخ ... استحدث من السالح والبارود

وقد كان مطبخهم واحد, تأخذ  ,من أمنائه, حتى ترتفع التهم منهم, عن أمريه عليهم
كل مجاعة منه ما يكفيها, فلام كثروا وعجز الطباخون عن القيام بجميعهم ظهر له أن 

ويدفع لكل ديوان ما يكفيهم من  ,مخسة وعرشين يف الديوان ,ينيدوهنم مخسة وعرش
الطعام والدراهم لرشاء املصالح, فبعث من دوهنم بعد أن فاوضهم يف القدر الذي 
يكفيهم من ذلك, فاتفق رأهيم عىل أربعني صاعا من القمح لكل ديوان يف الشهر, 

وه نمن األعراب يطح ومخسة وعرشين ملصاحله, فكانوا يذهبون بالقمح ملن جياورهم
هلم بأجرة, فصعب ذلك عليهم, وكانوا ال يفرتقون معهم غالبا إال عن خصومة أو 
مضاربة, فالتزم هلم بدفعه مطحونا بنقص ريال من واجب كل ديوان, ثم بدا له فبنى له 
ثالث أرحاء ماء بنهر مرسقه, بينهم وبينه نحو الثالثة أميال جلهة الغرب, كل هذا وهم 

ينيف ما ن حتى أهنم قسموا الرزق أول رجب عىل ستني ديوانا, ثم قسمنا عىل يتزايدو
عليهم أول شعبان, بزيادة ريال لكل شخص, وقد كان اشرت هلم عىل املائة, وتصدق 

نحو األلف سيف, فأمر فجعلت هلا األغامد واحلامئل, ثم بعثها هلم, ففرقناها عليهم مع 
مرة مرة, فتسابقوا إليها وتزامحوا عليها إىل أن آل  إليهمبعض املكاحل التي كان يوجهها 

, ويف ذلك يقول مؤلف »األمر إىل أهنم خطفوا بعضها هنبة, ثم ردوه فقسم عليهم سواء
  :)اجلامين الثغر(

ــــا ــــرزقهم مجيع ــــا ل  ملتزم
ـــالكم حـــروب فوقعـــت هن

 ملبيـــــا لقـــــوهلم ســـــميعا
 زيدت هبا عـىل العهـد كـروب
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ـــل  ـــا املفض ـــات يف أوهل  وم
 

 ايض القضاة الطاهر املفضـلق
كان اهتامم الباي بالرباط وبساكنيه متزايدا إذ يف كل أسبوع بل يف كل يوم يفد عليه 
املرابطون, فانترشت األخبية واملضارب والقياطني واخليم عىل مجيع تلك اآلكام وذلك 
 الوطاء الفياح, فكستها, وما زالت الكتائب تتواصل, واجليوش ترتاسل, واملواكب

جتتمع أعدادها, واألبطال تنتظم أزواجها وأفرادها, وهم مشتغلون بقراءة القرآن 
يرتكون ذلك إال يف أوقات القتال, وبالليل يبيتون يتلون القرآن , ال والفقه والنحو

من أوقات النوم, ومتى انتبه النائم وجدهم  الساعتنيالعزيز, ال يفرتون عنه إال نحو 
الوة من كل ناحية يف ذلك الوادي, فكانوا كام قيل يف عىل حالتهم تلك, وسمع الت

 ». رهبان بالليل أسود بالنهار«سلفهم الصالح ريض اهللا عنهم: 
 بعد هذا يف اجلملة رباط وهران الذي أحياه الباي حممد بن عثامن, وقد أحدث

اجلامعي, إذ كان حصار وهران وعىل رأس ذلك مبارشة, كام ذكر  األسباناحتالل 
ين أهل العلم والدين متواصال طيلة مدة االحتالل, وقد أحدث هذا الرباط املحارص

كام بينا يف غري موقع الرباط القديم املشهور الذي حورص فيه آخر ملوك املرابطني 
تاشفني بن عيل بن يوسف بن تاشفني, ذكرت بعض الفقرات يف وصفه كام ذكرها 

الرحلة ( يفة فمد املصطفى بن زروحم ),الثغر اجلامين(الكاتبان أمحد بن سحنون يف 
باط, ال يسع بتسجيل معظم رسائل الباي إىل رئيس الرِّ  وهذا األخري اهتمَّ  ),القمرية

 املقام لذكرها, وقد اختذ الباي هلذه املراسلة بريدا خاصا. 
ني فخصوها بدراسات قيمة منهم قوقد اعتنى أيضا هبذه الرباطات بعض املسترش

حيث كتبا عىل رباط تيط , )Henri Zerrasse & René Bassetالعاملان األثريان (
الذي كتب عن مسجد أيب مروان جورج ماريس بنواحي اجلديدة باملغرب الشقيق, و

بعنابة الذي كان جيمع بفضل موقعه اجلغرايف بني جممع العباد واملرابطني, إال أن معظم 
 واملعامرية. ني كانت ترجع إىل الناحية الفنية قدراسات هؤالء املسترش
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غريب ساحل وهران, وقد كان   )ييفر(أي رباط وهران بوادي  ,وكان هذا الرباط
ت يَ نوسِ طلبة القرآن ورجال العلم باملدينة حييون ذكراه سنويا, إال أنه لطول العهد تُ 

جمرد احتفال  االجتامعأسباب هذه الذكر وصار جل احلارضين يعتقدون أن هذا 
إىل أوائل احلرب العاملية  )ييفرـ (هذه الذكر تقام سنويا بللطلبة, وقد بقيت  يعاد

 الثانية, وكثريا ما كان يرأسها عامل وهران الراحل الشيخ الطيب املهاجي. 
 الفداء والرباط: 

§  ¨  ©  ª   ﴿ن الكتاب آيات متعددة, منها قوله تعاىل: أصله مِ 
   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±    °  ¯   ®  ¬  «

¾  ½  ¼  »  º¹    Å  Ä  Ã  ÂÁ   À  ¿
Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê   É  ÈÇ  Æ ﴾

لوا, وهلذا ذهب بعض الصحابة إىل أن تِ جعوا, أو قُ تلوا ورَ , أي سواء قَ )111(التوبة:
نه بايع اهللا عىل القتال يف سبيل اهللا, وجزاؤه اجلنة, وقد إمؤمن له بيعة يف عنقه, إذ  كلَّ 

الفرائد املرويات يف فوائد األندليس يف تأليفه ( أبو عبد اهللا احلرضمي اإلمامذكر 
سلمة ابن األكوع الصحايب ل بِ صِ يتَّ  يف حديثٍ  ـ ثالثيات البخاري :أيـ ) الثالثيات

الناس قال: يا ابن األكوع  شجرة, فلام خفَّ  إىل ظلِّ  ثم عدلتُ  ملسو هيلع هللا ىلصبايعت النبي «قال: 
ه الثانية, فقلت: يا أبا ضا, فبايعتُ بايع, قال: قلت قد بايعت يا رسول اهللا, قال: وأيأال تُ 

 . »? قال: عىل املوت  بايعون يومئذكنتم تُ  يشءٍ  مسلم, عىل أيِّ 
وبأمر منه, فهي  ملسو هيلع هللا ىلصوقد قام الصحابة الكرام بأعامل فدائية جريئة يف عهد النبي 

كتابا  دائي مرشوعٌ العمل الفِ أنَّ  لنا , ومن هذا يتبنيَّ اإلسالمن نَ ن سُ سنة عملية مِ  إذن
به عينيا ب فيه, وأوجَ ع ورغَّ عليه الرشَّ  من اجلهاد الذي حضَّ  وإمجاعا, وهو نوعٌ  سنةً و

دح الذي ني للمَ لني املستحقِّ قني األوَّ ابِ ن السَّ ون مِ مسلم, وأن القائمني به يعدُّ  عىل كلِّ 
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Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    ﴿ فهم يف قوله تعاىل:اهللا به سلَ  خصَّ 
  Ó  Ò  Ñ  Ðá  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô ﴾

كرم اهللا (بن أيب طالب  ن أول فدائي يف اإلسالم هو اخلليفة عيلإ :قيل ),10(احلديد:
يف فراشه ليلة اهلجرة, تضليال للمرشكني الذين كانوا  ملسو هيلع هللا ىلصحيث خلف النبي  )وجهه

جيدونه ملقى عىل  يرتبصون بالنبي لقتله, وتفقدوه بالفعل يف تلك الليلة, إال أهنم كانوا
فراشه, فاطمأنوا عىل وجوده, إىل أن بوغتوا يف الصباح عند ما رأوا عليا خارجا من 

 إال مل يتاملكوا, فتسابقوا إليه يسألونه عن النبي أين هو, فام كان من عيل وعندئذاملنزل, 
 أن أجاهبم بأنه ال يعلم عنه شيئا. 

 من الصحابة والتابعني, كمحمدوقد ذكر املؤرخون وأصحاب السري عدة فدائيني 
بن مسلمة األنصاري, ورفيقه أيب نائلة اللذين قتال كعب ابن األرشف اليهودي املتهم 

, وأن أمثال هذه األعامل الفدائية كثرية يف عهد ملسو هيلع هللا ىلصذائه النبي وأصحابه قتاله بأمر منه إب
  وحب الفداء. النبي ويف عهد خلفائه, وتاريخ اإلسالم مرتع بروعة التضحية يف سبيل اهللا

نفسها قدوة حسنة للمسلمني عرب تارخيهم الطويل يف بذل  ملسو هيلع هللا ىلصن حياة النبي إثم 
 ملسو هيلع هللا ىلصنفوسهم, وتضحيتهم بأغىل ما يملكه اإلنسان يف هذه الدنيا, أال وهي احلياة, فلقد غزا 

سبعا وعرشين غزوة يف نحو عرش سنوات, وبدأ حياة اجلهاد بعد اهلجرة بعام, وعمره يزيد 
 ويستعد ملعركة أخر.  إالمخسني سنة, فكان ال ينتهي من معركة عن ثالث و

, حيث صعد عىل ربوة مرتفعة ننيحُ مواقفه يوم  بإسهابري ولقد ذكر أصحاب السِّ 
عنه أصحابه, فواجه أعداءه مناديا أصحابه ومشجعا هلم, والسهام تتساقط  افرتقوقد 

اضوا املعارك, فمنهم من قىض عليه, فتسابق حينئذ كثري من أصحابه ملبني نداءه, وخ
نحبه, ومنهم من نجا, وقائمة املستشهدين يف هذه الغزوات خصوصا غزوات حنني 

 ملسو هيلع هللا ىلصوبدر وأحد طويلة, ال يسع املقام لتتبعها بتفصيل, وإنام ال يفوتنا أن نذكر أن مواقفه 
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ومواقف أصحابه توارثها املسلمون خلفا عن سلف, يف خمتلف العصور, وكانت 
ثل األعىل للمجاهدين يف خمتلف األمكنة واألزمنة, فكان املسلم عند ما اهلدف وامل

ن نفسه عىل القتل خيرج للمعركة خيرج هلا مستعدا استعدادا نفسيا ووجدانيا, ويوطِّ 
 واملوت.  واملوت قبل يوم القتلِ 

إن كثريا من املؤرخني حتى يف العرص األخري, خصوصا األجانب منهم وقفوا 
عن أسباب االنتصارات التي أحرز عليها الفاحتون املسلمون بتلك حيار مدهوشني 

الرسعة التي رضبت الرقم القيايس يف تاريخ احلروب العاملية, ومل يسع املسيحيون 
حيث  ,ضحية والفداء اللتني كان يمتاز هبام الفاحتونأنفسهم إال االعرتاف بروح التَّ 

  )Léon(اربتهم, فعند ما مجع البابا متكنوا من االنتصار وإطاحة معظم الدول التي ح
وبحثوا فيه  ,م)912 ـ م886ني بفرنسا يف عهده (حيِّ يهري للملوك املسالرابع املؤمتر الشَّ 

للحروب  اجليش أول نواةٍ  املحاربة أعداء املسيح, وكان هذ جيش دويل حداثإ
ن مَ  لكلِّ  اإلهلياء , وعدهم باجلزاملسيحيِّنياملذكور املحاربني  ووعد فيه البابا ,الصليبية

 وتر املقاتلَ  ,فسالنَّ  ها قتلَ م يف أول عهدِ ال, إذ كانت التعاليم املسيحية حترِّ مات مقاتِ 
: تالباباواؤساء فس, وكان عىل رأس هؤالء الرُّ الذي يموت يف احلرب كقاتل النَّ 

)Drigene) ,(Tertullien) ,(Lactanceماء, وف وهدر الدِّ يمون رفع السكانوا حيرِّ ), ف
م احلرب إىل هري يف القرن الرابع املسيحي, فقسَّ الشَّ ) Augustin Stإىل ( عهدكان إىل أن 

  .وحرب حمرمة, حرب مباحةحربني: 
يف ساحة الوغى من  هي التي متنع وحترم املقاتل الذي يموتُ  :املحرمة فاحلربُ 

ني طبعا هي سيحيِّ فال, ومن احلروب املباحة عند امل :, أما احلرب املباحةاإلهلياجلزاء 
ليبياحلروب  ثة بالتعاليم األوىل, وهلذا هناك بعض الكنائس بقيت متشبِّ   أنَّ , إالَّ ةالصَّ
املحاربني يف سبيل العقيدة املسيحية ينالون  الرابع يف هذا املؤمتر بأنَّ ) Léon( أفتى البابا
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 ذلك املؤمتر هذا يف) Léon( البابا واستدلَّ  ,ن مات مقاتالي خصوصا مَ هلاجلزاء اإل
 إن «وكيف كانوا ال هيابون املوت, وإنام قال لبلبلة أفكار املؤمترين  ,بحروب املسلمني

العرب الذين يشاركون يف اجلهاد كان حيدو األغنياء منهم التضحية يف سبيل سعادة 
شعوهبم وخدمتها, أما الفقراء فكان الداعي هلم احلصول عىل الغنائم, وقد يعني 

ن مل متكنه ن تعاليم دينهم تر أن مَ إ التسليح النساء واألطفال, حيث املجاهدين عىل
, وهناك بعض املؤمترين »كاملشارك فيها بنفسه  املشاركة يف احلرب, فبهذه اإلعانة يعدُّ 

سة بأسباب أخر, إن املسلمني يندفعون للحرب املقدَّ «اعرتفوا باحلقيقة وقالوا: 
إن هذا «, إال أهنم قالوا: » ه اهللا للمجاهدأعدَّ داء, وما ويعرفون خصوصا فكرة الفِ 

  ». منكرا يف التعاليم املسيحية  يعدُّ  فسِ النَّ  اجلزاء املوعود به قاتلُ 
أعداء  اهتاممكان موضع  اإلسالمنا يف هذه الدراسة هو أن الفداء يف والذي هيمُّ 

ن بعض أ«ا: ساب, وقد ذكر بعض علامئنون له ألف حِ ؤاملسلمني يف مؤمتراهتم, ويقر
ة وهتزمون اجليش, ن بعض التابعني, فقالوا هلم: ما لكم أنتم يف قلَّ الصحابة سئلوا مِ 
? فأجاهبم أحد الصحابة  د كثري, ومل يكن لنا ما كان لكم من النرصةونحن اآلن يف عدَ 

لون م تفضِّ تُ ل املوت عىل احلياة, وأنتم لربام رصِ قائال: أنا نحن كنا يف احلروب نفضِّ 
 . » اة عىل املوت, فوقع يف قلوبكم الرعباحلي

اشتهر املسلمون عرب تارخيهم بتوطني نفوسهم عىل التضحية واالستشهاد يف سبيل 
اهللا, فراد ومجاعات, وأن تتبع أشهر الوقائع ال يسعه جمال هذه الدراسة املحدودة, 

عندما كانوا وإنام ال يفوتنا أن نذكر عىل سبيل املثال بعض املواقف وقفها املسلمون 
يصطدمون باحلوادث اجلسام, فتهون عليهم نفوسهم كام ذكرنا فراد ومجاعات, 

من بن عيل ملا كانوا يف ؤحيدثنا التاريخ أن أحد رفقاء املهدي بن تومرت وتلميذه عبد امل
طريق عودهتم من بجاية إىل املغرب وقضوا ليلة ببعض القر تقدم ذلك الرفيق لعبد 



106  

من إىل رغبته ويف الصباح ؤن يستبدل معه مكان نومه فأجابه عبد املوطلب منه أ املؤمن
وجد الرفيق ميتا, فأدرك الرس وحتقق أن ذلك الرفيق فداه بنفسه, كان اسم هذا الفدائي 

يف  )رحلته(بن حييى اهلزرجي, وقد ذكر الرحالة ابن جبري األندليس يف  إسامعيل
وكانت راحتنا  .«..يبيني فقال: احلديث عن مدينة صور وهي إذاك حتت حكم الصل

به أحد  فأعلمنا, أخرمدة مقامنا بصور بمسجد بقى بأيدي املسلمني وهلم فيها مساجد 
هنا أخذت منهم سنة ثامن عرشة ومخسامئة وأخذت عكة أأشياخ أهل صور من املسلمني 

أهنم  عرشة سنة بعد حمارصة طويلة, وبعد استيالء املسبغة عليهم, ذكر لنا باثنتيقبلها 
انتهوا منها حلال نعوذ باهللا منها, وذلك أهنم عزموا عىل أن جيمعوا أهاليهم, وأبناءهم يف 
املسجد اجلامع, وحيملوا السيف عليهم غرية من متلك النصار هلم, ثم خيرجوا إىل 
عدوهم بعزمة نافذة, ويصدموهم صدمة صادقة, حتى يموتوا عىل دم واحد, ويقيض 

ن ذلك فقهاؤهم واملتورعون منهم, وامجعوا عىل دفع البلد, اهللا قضاءه, فمنعهم م
 . »واخلروج منه بسالم, فكان ذلك 

ن منع الفقهاء واملتورعون سكان صور من تنفيذ ما عزموا عليه من قتل إهذا و
ن التاريخ القريب حيدثنا عن مسلمني آخرين إأهليهم غرية من متلك النصار هلم, ف

يث قتلوا نساءهم وأبناءهم, ثم قتلوا أنفسهم عندما حتققوا نفذوا بالفعل هذه اخلطة, ح
وقوعهم يف قبضة األرس, وكان الرس يف هذه الواقعة عند إخواهنم املسلمني ال عند 

عىل ما يتعلق  لالستداللالنصار مثل أصحاب صور. وهذه احلادثة املؤملة نذكرها 
ويف خمتلف العصور عندما ببحثنا هذا, إذ كان املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا 

, وقعت احلادثة »وال العار  النارُ : «يصطدمون باحلوادث اجلسام كان شعارهم دائام
الثانية هذه جليش األمري عبد القادر عندما كان باملغرب, وتوترت العالئق بينهم وبني 

 جيش ملك املغرب الشقيق. 
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ثر إ«قال: ـ لرسمية هو وجهة نظر املغرب اـ  النارصيخ ولنرتك الكلمة للمؤرِّ 
اخلالف الذي وقع بني اجليشني بعث امللك جليش األمري عبد القادر عسكرا من الرشاردة 
فاجتاحوهم بعد جهد جهيد وقتال شديد, من ذلك أهنم اعتصموا بربوة, وجعلوا 
يقاتلون عىل حريمهم وكانوا رماة, ال تسقط هلم رصاصة يف األرض, فكانوا كلام 

استأصلوها بالرصاص, وكانوا جيمعون  ـ املغريبـ من اجليش  طائفة إليهمتوجهت 
سون هبا ويقاتلون من خلفها, وملا أعيا اجليش أمرهم, موتاهم فينصبوهنا أشبارا يترتَّ 

محلوا عليهم محلة واحدة, حتى خالطوهم يف معتصمهم, وجالدوهم بالسيوف, 
ون أبناءهم ونساءهم بأيدهم ماح والتوافل, وانقطع البارود فكانوا يقتلوطاعنوهم بالرِّ 

 . » فرارا من السبي والعار, ثم جعلوا يقتلون أنفسهم حني حتققوا أهنم يف قبضة األرس
ن األمري عبد القادر عمد ذات ليلة إ.. : «.ثم يسرتسل النارصي يف احلديث ويقول

إىل طائفة من جنده نحو اخلمس عرشة مائة عىل ما قيل, كلهم بطل جمرب, انتقاهم 
عهد ملك املغرب منقسام قسمني, بعضه معه, وبعضه  قاء, وكان جيش اخلليفة أي ويلانت

بتلك العصبة, الذين هم فتيان الكرهية,  إليهامالقادر  مع أخيه, فصمد احلاج عبد
ت احلرب, طاملا هد هبم الوقائع وخاض غمرات املوت مع اومساعري اهليجاء, ومجر

لك من املحلتني بسبب ذلك برش كثري, وأما األمري .. فه: «.إىل أن يقول ,.».. الفرنسيس
عبد القادر فإنه فر يف أصحابه بعد أن محلوا الكثري من موتاهم معهم, وملا أصبح الناس 
وتفقدوا حاهلم, وجدوا فيهم من اجلرحى نحو األلف, ومن القتىل ما يقرب من ذلك, 

ن عأجهضهم القتال وأصبح حول املحلة من قتىل أصحاب األمري عبد القادر الذين 
محلهم نحو اخلمسني, وأرسوا نفرا أحياء, فشاهدوا من طمأنينتهم عند القتال ما قضوا 

  ». واحلرير ونحو ذلك رفيعة, مطرزة بالصقيل ىسكمنه العجب, ووجدوا عليهم 
كانوا يقتلون أبناءهم : «اهد عندنا من رواية هذه القصة هو قول املؤرخ النارصيوالشَّ 
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م فرارا من السبي والعار, ثم جعلوا يقتلون أنفسهم حني حتققوا أهنم يف هيدونساءهم بأي
وأرسوا نفرا أحياء فشاهدوا من طمأنينتهم عند : «وقوله يف ختام حديثه ,»قبضة األرس

 . »ة بالصقيل واحلريرزالقتل ما قضوا منه العجب ووجدوا عليهم كسى رفيعة مطر
وإال فلو تتبعنا أشهر املواقف يف هذا  ,رناههبذا القدر لالستدالل عىل ما ذك يكتفأ

ني ببلنسية عىل ما حكى ابن األبار, امليدان الحتاج ذلك إىل جملدات, فمواقف األندلسيِّ 
 ومواقفهم بالبيازين بعد سقوط غرناطة ال يقالن روعة وال بسالة عام حتدثنا عنه.

لقبائل بعد االحتالل ولننتقل اآلن إىل احلديث عن نظام الفداء الذي ظهر يف بالد ا
الفرنيس, وهبر كثريا من الكتاب خصوصا الضباط الفرنسيني الذين خصصوه بتآليف 

 .)اهنابالد القبائل وعوائد سكَّ : (الذي سامه) Hanoteau( قيمة منها تأليف اجلنرال
«La Kabylie et les Coutumes Kabyles». 

 لون: املسبَّ 
وهو مجع مسبل بلغة  ),امسبلن( :ـد القبائل بكان هذا النوع من الفداء يسمى يف بال

إال أنه خيتلف عنه يف بعض  اإلسالمية,البالد, وهو يطلق متاما عىل الفدائي يف بقية البالد 
 املسؤولني وإذناجلزئيات, ختص ضبطه ونظامه يف بالد القبائل, ال جيند املسبل إال بطلب 

دفاع عن محى الوطن, لدولة أجنبية ل السياسيني والعسكريني عندما تعلن البالد حربا مع
أو طرد العدو املحتل, ومن هذا ال جيند املسبل للحروب الداخلية بني القبائل بعضهم 

ذن وبعد احلصول عىل اإل .لبعض, كيفام كانت األسباب الداعية لنشوب تلك احلروب
تتمتع املذكورين الذين حيددون عدد ما حيتاجونه, تتقدم شخصية دينية  املسؤولنيمن 

بالنفوذ والسمعة الطيبة يف البالد, فيفتح سجالت لتسجيل املجندين, ويف الغالب يقع 
ذلك يف األسواق واملجتمعات العامة, ويشرتط يف املسبل, أن يكون أعزب ويقدمه أهله, 

دعت احلاجة إىل ذلك, وبعد  إنكان حارضا, ويقبل املتزوج  إنوباخلصوص والده 
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ملجند للخدمة, كيفام كان العذر, اللهم إال إذا كان ارفض  التسجيل ال يقبل بأي وجه
والده غري حارض, وتعرض له, فإنه يقبل منه ذلك, وقد حياط هؤالء املجندون بمجرد 

السياسيني  املسؤولني :أي ,والتقدير, ويتوىل اجلامعة باالحرتامتسجيلهم يف فرقة املسبلني 
هلم الشعب مجيع اهلدايا من سالح ومتوين  والعسكريني النفقة عليهم وعىل ذوهيم, ويقدم

من التسجيل تقدمهم الشخصية الدينية للجامعة  االنتهاءهلم وألفراد أرسهتم, ثم بعد 
ويكون ذلك يف حفل عمومي, فيصطف املسبلون صفوفا, ويرتل القرآن, ثم تقرأ بعض 

يف قراءة األدعية من احلارضين, واملسبلون صامتون, ال يشاركون بقية احلارضين ال 
 القرآن وال يف األدعية, وتعد تلك القراءة بمثابة الصالة عىل اجلنازة, وحينئذ تعني اجلامعة

مهام أولئك املسبلني, فتخطط هلم الربامج  ـ القائمني بالدفاع عن البالد املسئولني :أي ـ
حبون التي يتبعوهنا, واملواضع, ونوع األسلحة, وحتى األمكنة التي يذهبون إليها أو ينس

, االنسحابيف حالة  أويف الكر والفر بحيث ال جياوز املحل املعني له يف حالة االنتصار 
ن املسبلني يف حالة احلرب ال خيتلطون ببقية املجاهدين, وبعد االستشهاد تتخذ هلم إثم 

أما الذين ينكصون عىل أعقاهبم, أو يفرون من  ),مقربات املسبلنيـ (مقابر خاصة تدعى ب
والعار, وكثريا ما يعدمهم أقارهبم للعار  يغى فإهنم هيجرون, وحياطون باخلزساحة الو

والناكص الذي ينجو من اإلعدام تضيق  ,الذي يلحق األرسة, وحتى القرية والقبيلة
 عليه األرض بام رحبت فيهاجر البالد, وينقطع خربه وأثره. 

عند االحتالل  1854يو وأول ما ظهر هذا النوع من املسبلني يف بالد القبائل يف يون
 الفرنيس وثورة الرشيف بوبغلة, فكان اجلنرال الوايل العام باجلزائر ورفيقة اجلنرال ماك

رجا عىل رأس اجليش الفرنيس يف جولة تفقدية, إذ كانت ), خMac Mahonن (ماهو
احلرب أوشكت عىل النهاية, فعندما وصال إىل قرب بني يتورغ رأوا النريان موقدة عىل 

اجلبال, فتوجسا خيفة, إذ إيقاد النريان بقمم اجلبال كان بمثابة اإلذن الجتامع قمم 
املجاهدين, وهتيئهم للحرب ثم اطلعوا عىل احلقيقة وهي امرأة من سكان الناحية 
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تزعمت املقاومة, ورفضت االستسالم, ونادت باجلهاد, وأحيت سنة املسبلني, الذي 
جدا ببالد القبائل, كانت هذه املرأة هي الال  قال بعض من كتب عنها أهنا كانت قديمة

 La Prophétesseة) (اجلرجر بـ (نبيَّةفاطمة كام كان يدعوها السكان, ولقبها الفرنسيون 

de Djurjuraأمحر يف ذلك  قد وصفها الضباط املذكورون, أهنا كانت مرتدية حائكا), و
املسبلني عىل املوت يف سبيل  اليوم, وهي فوق ربوة مرتفعة, حماطة بنساء القرية, حيرضن

اهللا, ويذكرن املسبلني بام وعد اهللا به الشهداء, وكانت املقاومة من أعنف ما القاه اجليش 
 .الفرنيس يف حروبه ببالد القبائل رغم قلة عدد املسبلني الذين اطلع عليهم فيام بعد

ىل أحدهم , وتوإخوهتاأزرها  يدة فاطمة عندما أعلنت احلرب كان يشدُّ ن السَّ إ 
وهو السيد الطاهر جتنيد املسبلني إذ أذن له يف جتنيد ألف مسبل, فلم يسعه الوقت إال 

مسبال إذ هامجه الفرنسيون, ورغم قلة هذا العدد أمكن للزعيمة أن تدافع  154لتجنيد 
عن قريتها سومر ببني يتورغ واستشهد جل املسبلني الذين دافعوا دفاع األبطال 

وبقيت السيدة فاطمة أو الال فاطمة كام كان يدعوها السكان, أعدائهم,  فباعرتا
تواصل املقاومة واجلهاد تارة عىل رأس املسبلني وتارة عىل رأس املجاهدين إىل أن 

خوهتا ببني سليامن حوز مدينة إ, وسجنت صحبة ما تبقى من 1857أرست سنة 
مجيع البالد األخرضية احلالية, وكان السكان وباخلصوص النسوة يزوروهنا من 

ن السلطات الفرنسية أحصت عدد زوارها الذين بلغوا يف يوم من إ القبائلية, حتى
األيام مائتي نسمة, معظمهم من النساء والصبيان, ومل ينقطع سيل هؤالء الزوار طيلة 

 . 1863أيام حياهتا إذ توفيت رمحها اهللا سنة 
فيها ألول مرة حرب كانت معركة الال فاطمة نسومر بني يتورغ هي التي ظهر 

, وهي املشهورة بثورة املقراين 1871ثم كانت ثورة سنة  1854املسبلني, وذلك سنة 
رت حينئذ حرب املسبلني بصفة جليلة, هوصهره الشيخ حممد أمزيان بن احلداد, فظ
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ا بتآليف قيمة, ذكروا فيها النظام هوصواعتنى هبا أيضا قادة اجليش الفرنيس وخص
هبا  اهتموهو ال خيتلف عام سبق ذكره, ولنكتف بذكر واقعة اخلاص باملسبلني, 

املؤرخون وكتبوا عنها بتفصيل, كتبوا عن موقف هؤالء املسبلني حيث كلفوا باهلجوم 
كان عدد املسبلني املجندين  )ناصيونال فورـ (عىل حصن أربعاء بني راتن املشهور ب

, 71أفريل  14من  اءً مسبال فحارصوا احلصن ابتد 2280للهجوم عىل هذا احلصن 
سلام منها املتخذ من  700ومجعوا أثناء احلصار  حنونوسَ أ يلعْ حممد وَ حتت قيادة الشيخ 

وقد وصف  ,مايو 22احلبال ومنها السالليم اخلشبية واتفقوا عىل أن اهلجوم يقع ليلة 
 قائد اجليش الفرنيس يف تقريره الرسمي الذي أرسله إىل رؤسائه يصف هلم فيه الواقعة

مايو كانت هادئة بخالف  22إن ليلة «يونيو قال:  16وكان هذا التقرير مؤرخا يف 
الليايل السابقة, فلم يسمع أدنى صوت من خارج, وال أية طلقة نارية فعندما أوقدوا 

 القناديل املستعملة باحلصن كان اهلدوء التام يف احلصن ويف البلدة. 
تابلبلت, وبعد  روايبنشيد ديني من  وعند الساعة الثانية بعد منتصف الليل سمع

اورفيا, ثم تال هذين النشيدين صمت دام ربع  روايبربع ساعة سمع نشيد آخر من 
ساعة, وحينئذ سمعت أصوات مزعجة, من الشعاب املحاطة باحلصن, وأطلقت 
نريان البنادق صوب احلصن وكانت السالليم جمهزة فصعد عليها املسبلون, وصاروا 

 مسبل ينإو ,أنا فالن ابن فالن ينِّ إ: «الواحد بعد اآلخر بأعىل أصواهتمينادون فراد«, 
ويطلق نريان بندقيته إال أن املقاومة كانت عنيفة من احلصن, وكان كلام سقط املسبلون 
من أعىل السالليم, إال وخيلفهم آخرون, وهكذا دامت املعركة إىل أن طلعت الشمس 

املحارصون عىل علم من اهلجوم يف تلك الليلة, ومل تأت بالنتيجة املرجوة إذ كان 
فاملوظف املدعو أمني األمناء بذل جهودا ليبلغ اهلجوم بليلة إىل قائد احلصن الفرنيس 
وكيفام كانت تلك النتيجة فإهنا تركت آثارها عند املحارصين إذ ملا انسحب املسبلون يف 

أهنم تقدموا للموت  الصباح وتركوا بعض السالليم محلوا أمواهتم وجرحاهم إال
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بشجاعة مل يعهدها ضباط احلصن ال يف احلروب التي شاهدوها إذ كان معظم ضباط 
حرب االحتالل الفرنيس ممن شاهدوا وخاضوا غامر حروب نابليون األول بأوروبا 

رأوا أن بعض املسبلني كانوا يربطون بعضهم بعضا باحلبال  اوروسيا خصوصا عندم
ضهم بعضا يف االستشهاد وكان هذا الربط يسمى حتى يتأخروا ويشاركون بع

ومل خيف الضباط الفرنسيون إعجاهبم هبذا النوع من املقاتلني يف  ,بأنمسغراس ايشدان
التي هتتدي وحتافظ  األمةتقاريرهم الرسمية إىل رؤسائهم حيث يلفتون أنظارهم أن 

 ا حساهبا. هل ويقرأعىل هذا النوع من النظام احلريب ينبغي أن ال يستهان هبا 
بحث كثري من الكتاب األوروبيني وباخلصوص الضباط الفرنسيني الذين ارتطموا 

 ,أو ثورة املقراين 1854هبذا النوع من الفدائيني ببالد القبائل سواء يف حرب االحتالل 
وحتققوا أنه وراثي يرجع عهده إىل األزمنة القديمة, وقد سجل يف التاريخ اجلزائري يف 

ثم ظهر األتراك يف  ة,مدينة بجاي األسبانيونالعارش اهلجري عندما احتل أوائل القرن 
امليدان فحارصها صالح راس ما يقرب من الشهر فاستوىل عىل حصن عبد القادر ثم 

فتحصن هبا حاكم البلدة لويس اإلسالمي ـ قصبة البالد يف العهد ـ  هاجم حصن موسى
عنيفة ودامت ثالثة أسابيع فعندئذ تقدم  فكانت املقاومة) Louis de Peralta( دوبرالطا

سبعة جنود ( فدائيني ) واختذوا سالليم من حبال وملا سقطوا حتت وابل رصاص 
فقد خلفهم كثري من رفقائهم ومل متض تلك الليلة  ,مل تذهب تضحيتهم سبهلال األسبان

وفتحوا احلصن فخلد صالح  األسبانحتى تغلب أصحاب السالليم عىل املقاومني 
هلم رضحيا يف سفح برج موسى واشتهر الرضيح  وبنىثر احتالله هؤالء الشهداء س إيرا

 ). محام السبعة رجال( :هبم مدة, وما زال إىل اآلن محام بسيط بقرية حيمل هذا االسم
هذه يف اجلملة نبذة تارخيية عن الرباط والفداء, وهي كام رأيتم وإن كانت كل بلدة 

أن نظام الرباط بوهران والفداء ببالد القبائل مل نجد هلم نظريا يف إسالمية ال ختلو منها, إال 
 أو مل يعن هبا املؤرخون كام اعتنوا برباط وهران, وفدائي القبائل.    اإلسالمية,بقية البالد 
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  خين األجانبموقف المؤرِّ 
 )1(من تاريخ الجزائر عبر العصور

ون باملئات, وال زالت ائر يعدُّ خني األجانب الذين اعتنوا بتاريخ اجلزإنَّ املؤرِّ 
 مهم إىل ثالثة أقسام:ويمكننا أن نقسِّ  ,تآليفهم متواصلة

ص يف تاريخ البالد القديم, أي ل:القسم األوَّ   ومان وما قبله.عهد احتالل الرُّ  :ختصَّ
 اهتم بتاريخ الفتوحات والعهد اإلسالمي.اين: القسم الثَّ و
ر االستعامر تالل الفرنيس وما أعقبه من تطوُّ اعتنى بتاريخ االح الث:الثَّ [القسم] و

 وانتشاره وآثاره.
ى من يتها, وأحيوا ما تبقَّ نومد )روماـ (بالغوا يف اإلشادة ب لالقسم األوَّ  اخوفمؤرِّ 

, وميزانية )ةسيحيَّ املإفريقيا (ون ودعاة هم به العنرصيُّ آثارها, واستعانوا بام كان يمدُّ 
ست اجلمعيات يف مجيع عيها ـ أبواهبا, فأسّ اـ عىل مرصولة التي كانت تفتح هلم الدَّ 

ت, ومراكز ذت هلا مكتبات, وجمالَّ نقيب عن اآلثار, واختَّ أنحاء البالد, للبحث وللتَّ 
للمحارضات, وأقامت مؤمترات علمية كانت تدعو حلضورها وللمشاركة يف بحوثها 

وهي أنَّ احلضارة أساطني العلم من األثريني, كل هذا لتتوصل إىل هدف دعوهتا, 
الرومانية املسيحية طبعت هذه البالد بطابعها, وأنَّ احتالل هذه البالد هو اسرتجاع 

 ذلك حق مغصوب, وقليل منهم مَن اهتم بتاريخ سكان البالد األصليني ـ إن مل يكن
                                                 

 −جويليةه/1393الثانية −, مجادي االوىل 138− 125, ص 15− 14جملة األصالة, العدد   )1(
 م.1973أوت 
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لبث روح البلبلة واإلحن يف األفكار, وإظهار العنرص العريب دخيال ومستعمرا وما إىل 
ص )Stephane Gsell( ستيفان قزيلللهم إال ما كتبه املؤرخ العبقري ذلك ـ ا فإنه خصَّ

, أمجع املؤرخون االختصاصيون, أنه أهم وأمجع مصدر لتاريخ الدول  ا قيِّامً هلم تأليفً
الرببرية, التي كانت تتمتع باستقالل داخيل, وكانت هلا حضارة ممتازة, إال أن كثريا من 

 لوها.املؤرخني لتلك الفرتة أمه
تَّابه كان هدفهم من دراساهتم تصوير الفتوحات  القسم الثاينأما  فإن جل كُ

ضت دين اإلسالم باإلكراه والسيف, وقطعت صلة البالد مع  اإلسالمية بأهنا فَرَ
احلضارة الغربية واملدنية, فتعطلت املدنية وتوقَّفت, كام استنتجوا أن اجلزائر مل تتوحد 

دائام خاضعة للمغريين, وأشهر هذه الطبقة وأكثرها رصاحة, يف تارخيها, وأهنا كانت 
 .)Felix Gautier( فليكس قويتهو 

تَّاهبا جمَّدوا بطولة قادة جيش  الطبقة الثالثةأما  وهي التي متثل األكثرية, فإنَّ معظم كُ
األمري عبد االحتالل, وأشادوا باالستعامر, وظهرت آثار هذه الطبقة, اثر انتهاء مقاومة 

 .م1930, ثم عند االحتفال املِئَوي لالحتالل سنة قادرال
نا من هذا السيل العرمرم من التآليف, نجد القسم لَ  وإذا أمعنا النظر يف جلِّ ما وصَ

الشبيه باملذكرات, أو جماميع سجالت  الذي يستحق العناية واالهتامم, هو القسم
إىل الدراسة واملراجعة  التقارير الرسمية, فإهنا حتتوي عىل جوانب مفيدة يف حاجة

) وإن كانت مفككة وجمملةوالتحقيق, وهلذا فإنني يف هذا البحث سأتعرض للقطات (
تَّاب هذه األقسام املذكورة ألُجنِّب القارئ الدخول يف التفاصيل التي يمكنه  ملختلف كُ

األحداث  تتبعها يف مواضعها, وهذا ال يمنع من اخلروج عن هذا االلتزام ببعض
من التفصيل وهذه الطريقة هي التي تفرضها مثل هذه ة فأذكرها بنوع اجلوهري

 الدراسات املحدودة.
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املتوىف يف الثالثينيات من القرن  )Stephane Gsell(ستيفان قزيل : كتب القسم األول
والكتاب يشمل ثامنية  ),امليةالتاريخ القديم إلفريقيا الشَّ ( :املسيحي اجلاري كتابه الشهري

 ةنقرطاججلها لتاريخ احلضارة الرببرية يف املدة التي ترتاوح بني سقوط  أجزاء, خصَّ 
),  أثبت 185البالد, وهذه املدة ال تتجاوز مخسا وثامنني ومائة سنة ( روماواحتالل 

مل تكن هي إفريقيا, إذ كان جل مؤرخي تلك الفرتة يقترصون عىل  قرطاجنةاملؤلف أن 
طوال شواطئ البالد, ومثل هؤالء  قرطاجنةحدثتها االعتناء باملراكز التجارية التي أ

املؤرخني كمثل زمالئهم الذين ـ وال زالوا ـ اقترصوا يف تآليفهم التارخيية عىل حياة امللوك 
وقصورهم, ضاربني صفحا عن حياة البالد وسكاهنا وحضارهتا وثقافتها, هذا الفراغ 

قون عىل أنَّ ن مقريض كتإأن يتداركه, فنجح حيث  قزيلهو الذي حاول  ه أحسن ابه متَّفِ
ونه موسوعة  ,ما ألِّف يف املوضوع بل هو التأليف الوحيد يف العامل هلذه الفرتة, ويعدُّ

م هبا آراءه.  تارخيية مجعت ما تفرق يف غريه, وميزته استنتاجاته التي دعَّ
ال ينحرص يف املدن التي  قرطاجنةإن تاريخ عهد «يف املوضوع: قزيل فمام ذكره 

ن أحد ثوها كمراكز جتارية بشواطئ البالد, فإن بداخل البالد, كان يوجد شعب كوَّ
, الفينيقيني إمارات, وكانت هذه اإلمارات الرببرية يف حالتي حرب وسلم مع حكام

وا عىل هذه احلالة يف عهد الرومان بعدهم ـ وإن هذه  القرطاجنينيأي:  قَ ـ كام بَ
دامى من اليونانيني اإلمارات كانت جمهولة متاما ـ إال الق ليل منها ـ لد املؤرخني القُ

, وإنْ أتيح لنا اليوم أن نكشفَ القناعَ عن تارخيهم, فذلك يرجع إىل فضل الالتينينيو
) أو العثور عىل أسامء األعالم لغة مل نعرف منها إال( الليبية, أو الفينيقيةالنقوش باللغة 

 .» الخ ...بعض اآلثار كاملسكوكات واألرضحة
ام يرجع فضل هذه االكتشافات إىل صمود وحمافظة سكان إفريقيا, إذ هم ك

 .» , بأهنم يف مقدمة األمم املحافظة عىل التقاليد والعاداتاإليطاليونمشهورون ومعهم 
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ظوا عىل كثري من العادات الذين حافَ  بالتوارق مثال لذلك فاملؤلِّ  وقد رضبَ 
ين ومل يمنعهم اعتناقهم للدِّ  ,الموالتقاليد, كانت موجودة يف بلدهم قبل اإلس

ذكر أو عقد فصال  ره تعاليم اإلسالم, ثمَّ ن املحافظة عليها, وفيها ما تنكِ اإلسالمي مِ 
للحضارة املادية الرببرية بنيَّ فيه نموذجا من طريقة استنتاجاته التي اتبعها يف تأليفه 

موعة يف مكان واحد فإن اآللة احلجرية املج ,السكان كانوا يعيشون مجاعات«فقال: 
, تثبت وجود قر آهلة بالسكان, قريبة من منابع املاء, ليمكن هلم هايقرب منابع امل

نت هنا من قديم, بخالف بالد  االستيطان والدفاع عن أنفسهم, كام أنَّ األرسة تكوَّ
ن املرأة كانت وظيفتها القيام بشؤون املنزل وخدمة الصوف, وتربية األوالد أآسيا, و
وانات, وأن روح اجلامعة والتفافها حول رئيسها, ثم التفاف اجلميع حول رئيس واحلي

القبيلة, كانت سارية املفعول, كانت العصبية العائلية تسود املجتمع الرببري, كام كانت 
القرية ختضع لنظام اجلامعة املنتخبة, وكان االنتخاب خيتلف, فمنه ما ينتخب صاحبه 

 .»ن فيها عزل املنتخَب وتعويضه بغريهملدة احلياة, ومنه ملدة متك
د عىل احلكم, وبعد أن يتعرَّض  املؤلفثم يذكر  أن هذه القبائل كانت كثرية التمرُّ

 ماسنيساوسيفاكس وحياة األبطال أمثال  لإلمارات التي تكونت وإىل زعامئها, ومواقعها,
نتوجات البالد من واحلروب التي خاضوا غامرها, تعرَّض للحياة االقتصادية, وم يوغرطةو

حبوب وفواكه, وخرض, وتربية املوايش والنحل وصيد السمك وتصبريه, وصادرات البالد 
إنَّ أخالق الرببر «التجارية ووارداهتا, ومساكنهم وأنواعها, تعرَّض للتمدن املعنوي, فقال: 

لوا هلم خصوصيات غريبة,  منها وعوائدهم لفتت أنظار املؤرخني والباحثني القدامى, فسجَّ
أن جمتمعهم كانت تسوده الطهارة والعفاف وهلذا كانوا يصلون إىل أرذل العمر, حمتفظني 
بصحتهم البدنية املثالية, فهم ال يأكلون اللحم إال قليال  ـ رغم تربيتهم للموايش وخمتلف 

 .»احليوانات ـ, ثم نجدهم ال يأكلون حلم اخلنزير وال يربونه ... الخ
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موضوعه وصاحبه مشهور بالعلم, وعمق التفكري, وسعة  إن هذا التأليف قيم يف
إال أن تأليفه  »اجلزائر الفرنسية«و ,»أقطاب إفريقيا املسيحية: «اإلطالع وهو وإن كان من

ض هذا يتوقف عليه تاريخ البالد, فهو دعامة لربط حارضها بامضيها, إذ احلقبة التي تعرَّ 
تلقي أضواء عىل تاريخ البالد  ,وألف صفحة ص هلا ما يزيد عىل مائتنيف وخصَّ هلا املؤلِّ 

ابنا مل هيتموا هبذه الفرتة, وكل ما يذكرونه إذ نجد أشهر كتَّ  ,احلضاري, الذي كثريا ما أمهل
إن مل ختتلط باألساطري, أو ما  ,»وفيها آثار لألول: «عندما جيدون آثارا قديمة هذه العبارة

 .»اخلربة: «أو ,»األصنام: «أو, »الد اجلهالءب: «ن يطلقون عليها, مثل قوهلمأتعود العوام 
وهو كثري أيضا, إذ ختلل هذا العهد  اإلسالميذكر فيه العهد  ما هو القسم الثاين

ما يقرب  األسباناالحتالل االسباين لبعض مدن السواحل كوهران وبجاية, وقد بقي 
تاريخ البالد, إذ ب األسباندة اهتم كثري من مؤرخي ملمن ثالثة قرون بوهران, ويف هذه ا

كان هذا االحتالل سببا يف إثارة األحقاد الصليبية الكامنة يف نفوس كثري من الكتاب 
الذين كانوا ال خيفون أن بالد الشامل اإلفريقي طبعت من العهد الروماين بالطابع 

وكانوا يرون أن الفتوحات اإلسالمية جريمة ال تغتفر, وتفننت هذه الطبقة  ,املسيحي
اب الذين كانت تشجعهم الكنيسة ماديا ومعنويا لبث السموم وتشويه من الكت

احلقائق, ثم نجد هذه الفرتة غريت األوضاع, واستولت عىل البحر األبيض أعظم قوة 
هلا ألف حساب وحاولت القضاء عليها بشتى  تقرأصارت أساطيل العامل  ةبحرية عاملي

وهذه القوة البحرية التي هيمنت الوسائل فلم تفلح, فصارت متدها بالفدية مكرهة, 
عىل البحر األبيض طيلة ثالثة قرون هي قوة الدولة الرتكية التي شبهها بعض املؤرخني 
بقوة قرطاجنة البحرية يف عهد ازدهارها, ويذكرون أن البحر األبيض مل يشاهد مثل 

 الطويل. هيف تارخي ـ الرتكية والقرطاجنية :أيـ  هاتني القوتني
ائر لألسباب املذكورة كثري من علامء أوروبا املتصلني باجلزائر وكذلك ورد إىل اجلز
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ويمتاز بعض ما كتب  ,فكتبوا الكثري عنها ,واألرس والتجار والقناصل الرحالون
عنها, ومن  ىبجوانب مفيدة فرضت نفسها وصارت من املصادر اهلامة التي ال يستغن

الذي كان ) Fray Diego de Haëdo( ذلك تآليف الراهب االسباين دييقو دي هايدو
وأهم ما فيه  ),ختطيط وتاريخ عام للجزائر( :أسريا يف اجلزائر ودون مذكرات سامها

ول مرة عىل نفقة ختطيط مدينة اجلزائر ومعاملها وتاريخ ملوكها, طبع  هذا التأليف أل
من قد اعتمده كل و ,1870ترجم إىل الفرنسية سنة  مث ,1612الكنيسة االسبانية سنة 

كام اعتمده أيضا كثري من املؤرخني يف  ا,اشتغل بتخطيط مدينة اجلزائر وذكر معامله
تاريخ شامل ( :ومما يلحق به كتاب .تاريخ احلكم الرتكي وتداول حكم الباشوات

الذي كان جنديا بوهران بني سنوات ) Suarez Diego( ملواطنه دييقو سارز ),إفريقيا
رافية البالد ثم لألسباب الداعية إىل احتالل تعرض يف تأليفه جلغ 1604و 1577

ذلك اهلجوم الذي كان من  ,وهران واهلجوم الفاشل للملك شارلكان عىل اجلزائر
 وقد عربَّ  ,ثر يف معنوياته, ففقد توازنهأن مفعول اهلزيمة إأسباب ختليه عن احلكم حيث 

حداث, غادر اجلزائر وشارلكان الذي أشابته األ: «بقوله )1( ري الكتابعنه أحد متأخِّ 
الرأس وطلقات املدافع يمأل دوهيا أذنه, غادر شارلكان أسوار اجلزائر التي  مطأطئ

االسباين بعض املعارك شاهدها, وأهم  ارزكام وصف سي ,» شاهدت ابتداء تقلص ظله
سباين املرابط فه باحلياة التعيسة التي كان حيياها اجليش األما يف الكتاب اعرتاف مؤلِّ 

وتعرض لقادة اجليش  ,ن الذي شبه حياته فيها بحياة املساجني يف سجوهنمبوهرا
فاهتمهم باجلشع والطمع والرسقة ونقض العهد, ورضب أمثلة لذلك منها أن القائد 

يف  همسباين كان يتعهد للقبائل املوايل هلم باحلامية, فإذا به هيامجالاألعىل للجيش ا

                                                 
ورئيس النيابات  ,بالوالية العامة ,ابقالسَّ  )اإلسالميةمدير الشؤون (الكاتب دومينيك لوسياين  )1(

 م.1931سنة  )املجلة اإلفريقية(ـ املالية يف تأبينه للكاتب ستيفان قزيل ب
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ال م, وعندما يرجع جيشه إىل وهران حاهلم ومواشيهمواحللهم لالستحواذ عىل أم
اجلنرال من دون حياء وال خجل, فيقطع لنفسه قسمة األسد, ثم يذكر  مالغنائم, يتقد

بأن العدل والنزاهة ال حيلم هبا إال املتملقون, وأن كل ما يقع يف البالد من أحداث 
ا الكاتب يؤيده وهزائم وجماعة جيهلها امللك, إذ تصله التقارير مزيفة, وإن ما قاله هذ

آخرون من مواطنيه صورا احلياة بوهران بحياة اجلحيم, وهم أقلية, ولكن بعد مرور 
أنفسهم بأن كل من صوروا الواقع الوهراين بغري  األسبانيونالزمن اعرتف املؤرخون 

التي  ,ما وصفته هذه األقلية كانوا من طبقات الكتاب املأجورين أو املتعصبني للكنيسة
 .تعرتف بأن هجومها واحتالهلا هلذه املدينة كان كارثة عىل البالد اقتصاديامل ترد أن 

ني وغريهم هلذه احلقبة, ولنبدأ بأشهر ولنرجع إىل ما كتبه بعض املؤرخني الفرنسيِّ  
ني ذيه من العنرصيِّ وحظي بنقد حتلييل ملحبِّ  ,اباء والكتَّ كتاب لفت أنظار القرَّ 

مايض إفريقيا ( :عىل مضمونه وعنوانه يدلُّ  ,لكتاب املفضَّ وصار عندهم ال ,نيواالستعامريِّ 
األستاذ  م1940ـ E.F. Gauti (1864( إلميل فليكس قويت )الشاميل يف القرون املظلمة

السابق بمدرسة اآلداب العليا باجلزائر, كان هذا املؤلف من غالة املعمرين له عدة تآليف مل 
فعني أستاذا فيها  ,قد كان ختصصه يف اجلغرافيةخيف فيها هويته االستعامرية املتطرفة, و

دة غلطات فادحة, تتناقص يف عملنرصم, وهلذا ارتكب اباملدرسة املذكورة يف أواخر القرن 
ني أنفسهم, ومن ني يف التاريخ, حتى من االستعامريِّ كثري من اجلزئيات مع االختصاصيِّ 
غرب أي العنرص الرببري مل يملك هو أن سكان امل: «مجلة ما ذهب إليه يف تأليفه املذكور

شؤونه أبدا, وبقدر ما نبحث يف التاريخ نجد سلسلة متصلة احللقات الحتالل األجانب 
هلذه البالد, إن الفرنسيني خلفوا احتالل األتراك, الذين خلفوا احتالل العرب, الذين 

تالل الرومان, ني, الذين خلفوا احتالل الوندال, الذين خلفوا احخلفوا احتالل البيزنطيِّ 
ني, وليسجل التاريخ أن هؤالء املحتلني عىل اختالف الذين خلفوا احتالل القرطاجنيِّ 
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أجناسهم وأزمنتهم كانوا يترصفون بكامل احلرية يف شؤون البالد إىل أن خيرجهم 
وما من ين السكان األهايل هلذه البالد مل يتوصلوا أويطردهم حمتل آخر, يرث بدوره البالد 

ومع هذا نجد أن هؤالء الراضني باستعامر «يقول:  ثمَّ  ,» إىل طرد مستعمرهيماأليام 
بالدهم من دون أن حيركوا ساكنا ليسوا من األجناس اهلادية فإهنم رجال حروب, وهلم 

 .» إىل عهد األمري عبد القادر) Annibal( قادة وأبطال من عهد حنبعل
نيقية يف الوقت الذي يمع احلروب الف أيبدن املغرب إ: «يعقد فصال للتاريخ فيقول ثمَّ 

ني الذين سكتوا, فإننا جنيِّ اون مكان املؤرخني القرطون والالتينيُّ خون اليونانيُّ تكلم فيه املؤرِّ 
 آخر عهد قرطاجنة وتاريخ إفريقيا الرومانية روايات نخبة رجال التاريخ مثل بوليب نجد

)Polybe,(  وصالوسرت )Sallustre ,(وتيتليف )Tite-live ( التي ألقت عليها األضواء آثار
بت فصوهلا يف خمتلف العصور املوسوعة التارخيية بل صقلتها وهذَّ  ,البناءات والنقوش

إن «ثم يقول: , القسم األولثنا عنها يف هي التي حتدَّ   » التي ال زالت مل تتم قزيلـ مة لالقيِّ 
الم طيلة قرون, إىل أن كان القرن ظَّ تاريخ املغرب ابتدأ يف غاية الوضوح, إال أنه أعقبه ال

دين, وهذه ي املرابطني واملوحِّ دة لعهدَ الثاين عرش املسيحي,  فقد ظهرت الوثائق املتعدِّ 
ا لعنوان كتابه قال مفرسِّ  ثمَّ  ,» عثرةاآلثار سواء منها البناءات أو الكتابة فإهنا ال زالت مبَ 

إن العرص املظلم الذي هو يف ): «الشاملية من مايض تاريخ إفريقيا ةالقرون املظلم( ومدلوله
ني العربيتني الغزوة األوىل التي قام هبا األمراء نارة والبيان, هو ما بني الغزوتَ حاجة إىل اإلِ 

الليون دو اهلِ ابع املسيحي, والثانية التي قام هبا البَ يف آخر القرن السَّ  اإلسالميةلو اخلالفة ممثِّ 
احلادي عرش املسيحي, فهذه الفرتة تنفصل متاما عن  يف منتصف القرن ابتدأتوالتي 

وبعد أن يذكر أن هذه الفرتة من تاريخ البالد املغربية التي شاهدت فتح , » ريبغالتاريخ امل
املجد, ومع  يها قرون املجد, حيث شاهدت ذروةَ ومرص يمكننا أن نسمِّ  وصقليةاألندلس 

فالفاحتون املسلمون مل  ,القرون املجهولة فإهنا ,القرون املظلمة: هذا فهي يف الوقت نفسه
العلمي إال يف  اإلطالع بالتاريخ, فلم يظهر حبُّ  وا بالتاريخ, فالعريب مهجي ال هيتمُّ هيتمُّ 
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ولة العباسية عندما أفل نجم العنرص العريب وخلفه العنرص الفاريس والرشقي أيام الدَّ 
 . »الخ... العربية الغزوات  هال للمدنية الفارسية التي اجتاحتاملمثِّ 

يف  الذي عاش) Schawشاو ( نكليزياهب اإلاب هذه الفرتة الرَّ ن كتَّ ثم نجد مِ 
ن ن املدُ صف كثري مِ لوَ  ضيف ربوعها, تعرَّ  لنوات جتوَّ سما يزيد عىل العرش املنطقة عىل 

التأليف جامعة أكسفورد  اعيشتهم, وقد نرشت هذان وعوائدهم ومَ وألخالق السكَّ 
)Oxford (وهو  ,رجم إىل العربيةص وتُ ثم أخريا خلِّ  ,, وترجم إىل الفرنسية1738نة س

وكتب ) Hebeustreit( الكاتب األملاين هبوسرتيت 1732مفيد, كام زار اجلزائر سنة 
 وفنتور دو براد م,1725الذي زار اجلزائر سنة  )Peysonnel( وبيصونيل, عنها

)Venture De Paradis(  واألب رينال  م,1788الذي زار اجلزائر سنة)Abbé 

Raynal ,( ولوجي دو طايس)Laugier de Tassyف هولندي طبع م تأليفا ملؤلِّ لذي قدَّ ) ا
, ومعظم هؤالء م1727رمجته سنة وطبع يف باريس بعد تَ  م,1725بأمسرتدام سنة 

لوا انطباعاهتم ومشاهداهتم, أو ما اب أقاموا باجلزائر ملختلف األغراض, وسجَّ الكتَّ 
ان املسلمني الذين ن السكَّ الد, أو مِ ني املقيمني بالبِ ن املعلومات عن األوروبيِّ وه مِ استقَ 

وأكثرها , ن بعضهاوهي ال ختتلف عَ  ,منهِ هَ هم ومِ كم وظائفِ حُ لون هبم بِ صِ كانوا يتَّ 
) Laugier de Tassy(ن هؤالء املذكورين لوجي دو طايس طحية, ويمتاز مِ نظريات سَ 

ب عصُّ التَّ  :منها ,م هبا اجلزائرالتي اهتَّ  االهتاماتعليه  كتاب اهلولندي ردَّ ه يف تقديمه للفإنَّ 
سامح, وهذا أحسن يشء وأروعه التَّ  دُ جِ يني نَ ففي امليدان الدِّ : «ه عليهفقال يف ردِّ  ,ينيالدِّ 
إن : «ثم قال ,»باجلميل واالعرتافسكاهنا الشكر   قُّ يف اجلزائر, ويستحِ  سامح موجودٌ التَّ 

ة اجلزائر هلا سلوك ممتاز يف هذا امليدان فإهنا ترتك احلرية التامة للمتدينني الساكنني حكوم
ببالدها, وبقدر ما يشتهر عندهم اإلنسان بالتدين إال ويرتفع قدره عندهم وحيرتمونه 

ويظهر له مصدر هذه  ,ف اهلولندي احلساباملؤلِّ  دو طايسويناقش  ,» وحيمونه
امات, مجعية ( إىل يسون املنسوبونالقسِّ  هم املغرضة منبع هذه احلملة إنَّ : «فيقول االهتِّ
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ون ويسمُّ  م,1731ئت يف نابويل سنة نشِ التي أُ ) Rédempteurs( )حيةياالفتداء املس
فإهنم  ـ ني الذين كانوا باجلزائررس املسيحيِّ لألَ ـ صني والفادين ذين واملخلِ أنفسهم باملنقِ 
ناق هم عىل اعتِ هُ ني وتكرِ رس املسيحيِّ ا تضغط عىل األَ مون اجلزائر بأهنَّ هِ هم الذين يتَّ 

شهادتكم ال  إنَّ «يسني فيقول هلم: اإلسالم, وهذا غري صحيح, وخياطب هؤالء القسِّ 
ني الذين بيحون الفتك باملسيحيِّ ين, فإنكم تُ الفظائع باسم الدِّ  رتكبون أشنعَ قبل حيث تَ تُ 
كراه زاعمهم يف اإلِ مَ  ويردُّ  ,)»Protestants( نين آباء مسيحيِّ دوا مِ لِ م وُ ن سوء طالعهِ مِ 

 رون أنَّ يَ سالم, إذ نقني لإلِ رس املعتَ قون يف األَ ني ال يثِ إن اجلزائريِّ «عىل اإلسالم, فيقول: 
  ».الخ ... ضاء مآرهبمدخوهلم يف اإلسالم صوري, يقصدون به قَ 

وأكثر  الفرقة األوىلني: تكتابه كام ذكرنا ينقسمون إىل فرقَ  فإنَّ  القسم الثالثأما 
ككتاب  ,هانوا أحداثَ وا غامر حرب االحتالل فدوَّ باط الذين خاضُ ن الضُّ ها مِ أفرادِ 

 Pélissier de( بليسيي دورين) لAnnales Algériennes)(حوليات اجلزائر(

Reynaud ( َّتاب والكِ  م,1854و 1848 سنوات نيل أحداث اجلزائر ما بالذي سج
ن املصادر اهلامة لذلك العهد, , وهو مِ م1854وطبع باجلزائر سنة  ,يف ثالثة أجزاء يقعُ 

ن كثريا مِ  دُ جِ سبية, إذ نَ زاهة النِّ جاعة األدبية وبالنَّفه بالشَّ اب يعرتفون ملؤلِّ ن الكتَّ مِ  وكثريٌ 
اب هذه لطات, كام يمتاز كتَّ ن يف صالح السُّ عليقاته عىل األحداث مل تكُ ترصحياته وتَ 

جدها املئوي, فنَ  االحتفالمناسبة عت بِ ت وطبِ عَ ت تقاريرهم التي مجِ رقة بسجالَّ الفِ 
), واقعة وادي املقطع( :هريةكاملعارك الشَّ  ,حتاللن أحداث حرب االِ ضت لكثري مِ تعرَّ 

رهتا عىل ما يقارب فصوَّ  ),نصريواقعة التَّ ( (واقعة سيدي إبراهيم), (طاقني), (الوفايا),
 تريزيلحة التي ارتكبها اجلنرال اهبا بالغلطات الفادِ واعرتف فيها كتَّ  ,ن احلقيقةمِ 

 والغلطة التي ارتكبها زميل الكولونيل دو ),واقعة وادي املقطع(بت يف هزيمة وتسبَّ 
 الخ.  ... ولقي فيها حتفه بسيدي إبراهيم) Mantagnac(منطانياك 
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وكلوزيل ), De Bourmont(اب هم اجلنراالت دوبورمون وهؤالء الكتَّ 
)Glauzel ,(وارول فو)Voirol ,( ودامريمون)Damrémont... (الخ.  

 باالحتاللن واصلوا آثارهم, وجلهم أشادوا وثم أعقب هذه الطبقة كتاب آخر
 ,»لالتينيةاإفريقيا : «وصفقوا لنجاحه, خصوصا أنصار الكنيسة الذي كان شعارهم

ر عبارة عن امتداد املدنية فرنسا للجزائ احتالل إذ كانوا يرون أنَّ  ,» اجلزائر الفرنسية«و
ـ : منهم ك ح بذلك كثريٌ الرومانية يف هذه الربوع التي حال بينها الفتح اإلسالمي, وقد رصَّ 

التاريخ ( :املربز يف التاريخ, واألستاذ بمدرسة اآلداب العليا باجلزائر يف تأليفه) E. Cat(كاط 
فقال:  ,مطبعة جوردانم 1891ة يف اجلزائر سن عوباملط )غري للجزائر واملغرب وتونسالصَّ 

اجلزائر الضيقة مسلحا,  يف اخلامس يوليو أمكن للجيش الفرنيس أن خيرق بأقدامه شوارع«
التي امتنعت عىل امللك شارلكان ولويس الرابع عرش ومل تطأ أقدام أجدادنا  تلك الشوارع

 ,»ه التاريخ لفرنساطرقاهتا إال مكبلة باحلديد, أرس أو عبيد, فهذا مبدأ أعظم احتالل يسجل
إن هذا اليوم عظيم «الذي قال يف املوضوع:  ).Reclus O( ف بكالم ركلوساملؤلِّ  ثم استدلَّ 

نه إ ,هذا االنتصار ليس هو من االنتصارات العميقة اململوءة هبا بعض صفحات كتبنا ألنَّ 
وال ), Fontenay(وال فونتناي ), Rocroy(وال روكروا ), Marignan(انتصار مارينيان  ليس

, إن هذه م1830يوليو  5فهذا االنتصار هو احتالل اجلزائر يف يوم ), Wagram(واقرام 
 وتفتح لنا الطريق إىل السودان ,حراءيها وبالد الصَّ حالبالد بموقعها ستسهل علينا إحلاق جنا

ية ستعامره االِ وهذا الكتاب رغم أفكار صاحبِ  ,وتونس ,املغرب :يقصد باجلناحني, » الخ ...
  .وضعهارها يف مَ حيتوي عىل حقائق هامة سنذكُ 

ن نوع وهو مِ  م ـ1965طبع سنة  :أيـ ظهر أخريا  تابٍ ن كِ ولننتقل إىل احلديث عَ 
املجهولون يف ( :حتت عنوان  )Pierre Serval( القبيري سرينرشه الكاتب  ,راتاملذكِّ 

الل الفرنيس قائد جيش االحت( بورمون دورات للامريشال وهي مذكِّ  ),التاريخ
نه منذ مائة إ«قال الكاتب يف مدخل تأليفه:  ,, مل يسبق نرش كثري من فصوهلا)للجزائر
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توجد بعض الوثائق املهملة, وبعد ) Angevin( انفقرص انجوثالثني سنة يف برج 
اجلزائر سنة  لق باحتالضة التي تتعلَّ عليها يكتشف القارئ األرسار الغامِ  اإلطالع

إن هذه األحداث وإن كانت قديمة, فإنه يمكن تطبيقها عىل «ثم يقول:  ,» 1830
شابه بني قضية اجلزائر يف القديم ن التاريخ يعيد نفسه, إن التَّ إ ة, حيثاحلالة احلارضِ 

أنه يمكن لإلنسان أن يكتفي بتغيري األسامء والتاريخ فقط, حتى  واحلديث, بلغ إىل حدّ 
نفيس  إنني أعدُّ «ثم يقول:  ,»ايضيظن أن أحداث هذا العهد هي نفس أحداث امل

عىل مئات الوثائق, الكثري منها جمهول,  اإلطالعأتاحت يل  رصَ ن الفُ إحمظوظا حيث 
وقائد جيش  ,لوزير احلرب إذ ذاك لٌّ تها ال نزاع فيها, إن هذه الوثائق سجِ حَّ ن صِ إو

ر وراء أن أتوا االحتالل الفرنيس, وألمهية هذه الوثائق واحلفاظ بقيمتها, اخرتتُ 
ن ما إي, ولوها بدال منِّ ن األحداث التي مثَّ ثون عَ ني, فأتركهم يتحدَّ ليها احلقيقيِّ ممثِّ 

) Comte Louis de Bourmont( برمون دو نتالكُ ن يل لوال فضل ذكرته مل يتمكَّ 
ح وثائق اب برج قرصهم العتيق, وتركا يل احلرية التامة لتصفُّ اين فتحا يل ذَ لقرينته الو

يل  الذي رشحَ  مونوبر هنري دودين للكولونيل , كام أين مَ رمونوب دوملاريشال هم اجدِّ 
 .»العطِّ عىل سعة اال ح الذي يدلُّ أحداث تلك الفرتة ذلك الرشَّ 

 شارلكانحماولة  د أحداثِ إىل رسَ  الفصل األوليف  )1(القسريف ض املؤلِّ ثم يتعرَّ 
يذكر ما نسب إىل الفارس  ثمَّ  ـ كام هو معروف ـ 1541الفاشلة الحتالل اجلزائر سنة 

 ونباب عزُّ الذي غرز سيفه قرب ) Ponce de Balaguer( باالقري بونس دوالفرنيس 
ن ذلك العهد لقادة ن هذه الكلمة صارت شعارا مِ إ: «وقال ,»سنرجع: «بقوله ورصخَ 
ندما أخرجه اليابان دها عِ األمريكي الذي ردَّ ) Mac Arthur( ماك أرتورمنهم  ,احلروب

 . »ر الفيلبنين جزُ مِ 
                                                 

(1) « Les Méconnus de l’Histoire» (Le Maréchal de Bourmont) par Pierre Serval 

(Edit. Caliman-Levy Pris 1965). 
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ني له بني اجلمهوريِّ  مرسحاً  باريسطاحن الذي كانت ف للتَّ ض املؤلِّ ثم يتعرَّ 
ه من هذه د به آراءَ ما أيَّ   بتفصيلٍ وبنيَّ  ,حةروَ قضية املِ ون امللكيُّ  وكيف استغلَّ  ,نيوامللكيِّ 

ين رَ اجِ هو دور التَّ  وله عالقة بموضوعنا ـ راتاملذكِّ  ـ أي: نا منهارات, والذي هيمُّ املذكِّ 
  .واالحتالل الفرنيس حةروَ قضية املِ يف  ,يروباك ,بوشناق :نياليهوديَ 

مان ال ينبغي هلا أن ن قديم الزَّ إن قضايا اليهود ومواقفهم إزاء املسلمني ودوهلم مِ 
علمنا أن  طة ببعضها, وقددرس مرتبِ ن القضايا العادية, بل ينبغي هلا أن تُ مِ  عدَّ أو تُ  ملَ هتُ 

ئني الجِ الَّ  ـ خني اليهوداملؤرِّ  باعرتافِ ـ  آوت اجلزائر وجود اليهود باجلزائر قديم, وقد
ابع عرش املسيحي إىل ن القرن الرَّ مِ  الد األوروبية, ابتداءً ن خمتلف البِ منهم واملطرودين مِ 

ة آالف نسمة, وقد مة اجلزائر قبل االحتالل الفرنيس إىل ستَّ أن وصل عددهم يف عاصِ 
 األسبانلت عىل شاركوا يف املؤامرة التي سهَّ وحسان بجميل اإلِ  اعرتافا ا أهنممنعلِ 

الهلم بجاية, إىل بعد احتِ  األسبانسة لصالح وسَ عوا للجَ تطوَّ  احتالل املرسى الكبري, ثمَّ 
وقال  م,1541يف هجومه عىل اجلزائر سنة  ملا أخفقَ  )1( شارلكانم امللك طردهِ بِ  أن أمرَ 

لة ة الغدر املتأصِّ سَّ نا بخِ ن بالدِ مِ  أطردناهم و نا أخرجناهمإنَّ «هم: يف حقِّ قولته املشهورة 
هذا  ,» لئامسة الِّ هم لنا بجوسَ لوا خوفَ وبدَّ  ,نوا إليهمعداؤنا وأحسَ أفيهم, وقد آواهم 

رواية  لَ ث وننقُ اء قبل أن نتحدَّ وإنام أردنا تذكري القرَّ  ,التاريخ بيف كتُ  ه معروفٌ كلُّ 
زهنا, وقد ا قيمتها ووَ هلفشهادته  ,دو بورمون )قائد جيش االحتالل( راتاملذكِّ صاحب 

 ,اجلزائر امِ كه اليهود إذ ذاك يف سياسة حبَ عِ ور اخلطري الذي لَ ن الدَّ عَ  ناعَ القِ  كشفَ 
كية يف آخر ولة الرتُّ ر الدَّ هوُ ساءلون عن أسباب تدَ اب يتَ خني والكتَّ وجعل كثريا من املؤرِّ 

  .الدتامه احتالل البِ وكان خِ  ,هاهدِ عَ 

                                                 
 ,ووجد األهايل بلباسهم يف البلدة ,ه بعد اهلزيمةودتِ شارلكان عىل مرسى بجاية يف طريق عَ  مرَّ  )1(

 .واألسبانعوا باجلوسسة ملعرفتهم لغة البالد تطوَّ الذين فأخربهم هيود إسبانيا املطرودين 
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ندما خفق شارلكان يف عِ «دخال قال فيه: ن قضية اليهود مَ حلديثه عَ  فُ م املؤلِّ قدَّ 
كان عمر اجلزائر كقاعدة وعاصمة ثالثني  ,من االستيالء عليها سَ يِ وأَ  م ـ1541ـمحلته 

ني للمسيحيِّ  دةً عبِ نة عىل البحر األبيض, مستَ هيمِ ها عاشت ثالثة قرون مُ سنة, ولكنَّ 
روهتا بفضل غنائم ذغالل, وقد بلغت السل واألَ يد السَّ الذين كانوا يرزحون حتت قَ 

 حينئذ, وقد هامجها بعدَ  ـ الرقم القيايس الذي مل تبلغه دولة أخر زاهتاغُ ـ نتها قراصِ 
, لويس الثالث عرشباسم امللك ) de Beaulieu( بوليو دو, األمريال الفرنيس شارلكان

سنة ) de Beaufort( بوفور وك دوالدُّ واسطة قائد أسطوله بِ الرابع عرش  لويس امللك ثمَّ 
فكانت النتيجة ), d’Estrée( دسرتيالقائد الفرنيس  م1668يف سنة  ثمَّ م, 1663

 و, (Tourville) يلفتورو ,دوكس النأ دت هجومات األمريجتدَّ  , ثمَّ اخليبةواحدة: 
(Duquesne)  َفس اخليبة.نَ طام بِ فارت 
 م,1784 و م,1783 و م,1773سبان سنوات , ثم األالدانامركبعد هذا  فتداخل

ته, لألمر عدَّ  وأعدَّ  نابليون بونبارتبه  اهتمَّ  يف يف املاء, ثمَّ بة السَّ فكانت هجوماهتم كرضَ 
لورد الُّ  م1816رسلوا سنة فأَ  ,نكليزه اإلة أعداؤُ باملهمَّ  مفه للقياروف, فخلَ ده الظُّ ساعِ فلم تُ 

وكان قائد األسطول  م1824ة سنة أعادوا الكرَّ  فخفق, ثمَّ ) Exmouth( إكسموت
يدخل الكاتب يف املوضوع  رة املعروفة, ثمَّ فكانت اخليبة املتكرِّ ) Néale( لنيااألمريال 

هم الوحيد أملَ  فقوا عىل أنَّ ورة, فاتَّ ن انفجار الثَّ ني الذين كانوا خيشون مِ  موقف امللكيِّ ويبنيِّ 
حصيل عىل نجاح ولو والتَّ  ,امر حربغِ  وخوضُ  جيشٍ  عىل األحداث هو جتنيدُ ب غلُّ يف التَّ 

 .حةروَ قضية املِ مهي ليشغلوا به الرأي العام, فكانت وَ 
ث فيتحدَّ  ,ين اليهودن قضية دَ ف إىل احلديث عَ ل ينتقل املؤلِّ مفصَّ  وبعد حديثٍ  

ض ملكانة يتعرَّ  , ثمَّ )وزير نابليون( طالريانمع  جوزيف باكريعن عالئق اليهودي 
, والعكس بالعكس, طالريانيعرفه  نابليونكل ما يعرفه «فقال:  ,نابليونعند  طالريان

 طالريانوهي عالئق  ,وال يعرفها نابليون طالريان مسألة واحدة كان يعرفها إالَّ  لهمَّ الَّ 
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لع عىل تقرير ما اطَّ ندَ عِ  نابليونوجئ وهلذا فُ  ,»جوزيف باكريمع التاجر اليهودي 
 ِّ خ يف مؤرَّ ) Robert Lindet( روبري النديإىل زميله وزير املالية  طالرياني أرسله رسِ
ر لليهود نوايانا ظهِ ب أن نُ وجِ إن عالئقنا مع اجلزائر تستَ «ه: نصُّ  م,1800أوت  24

جارية ن زاوية العالئق التِّ نظر إليها مِ ين ال ينبغي أن نَ قضية الدَّ  وهلذا فإنَّ  ,احلسنة معهم
 .»ولةربها قضية دَ بل ينبغي لنا أن نعتَ  ,ة العاديةاخلاصَّ 

كان «ن سؤاله بام ييل: وأجاب عَ , »? ينما هو هذا الدَّ : «لاف فقاملؤلِّ  تساءلَ  ثمَّ 
ن جهة أخر, فكانت دها مِ ن جهة, وخطر املجاعة هيدِّ د حكومة فرنسا مِ الفلس هيدِّ 

هت حكومة املديرين ثمنه, فتوجَّ  لغَ مهام ب حماحلاجة إىل القَ  شدِّ أولة إذ ذاك يف الدَّ 
)Directoire ( ُية مع فرنسا إذ ذاك, أجاهبم دِّ إىل داي اجلزائر, ونظرا لعالئقه الو

 من دون فائض. رضٍ ع هلم بقَ دره مليون فرنك قمح, وتربَّ قم, فباع هلم ما غبتهِ لرَ 
بلغ من خزينة ل ضامن املجارية, وحتمَّ فقة التِّ لتنفيذ الصَّ  يرشكة اليهود ايالدَّ كلف 

يف  ن أرباح, أكثرها معروفٌ ته لليهود مِ فقة وما جرَّ ف تفاصيل الصَّ ذكر املؤلِّ  , ثمَّ » ولةالدَّ 
صادية امت احلربية واالقتِ خريبي يف املنظَّ كة ونشاطها التَّ  أفراد الرشَّ بنيَّ  ثمَّ  ,كتب التاريخ

 ين.ن قضية الدَّ مِ  نامُّ ع جوانب ما هيواخرتنا تتبُّ  ,عرضنا عنه لطولهيف البالد, فأَ 
ن احلكومة ه بباريس اعرتافا مِ الذي زارَ  باكريـ ل أن حيصلَ  طالريانـ أمكن ل

ت فرنسا أن وتعهدَّ  ,ن وسبعة وتسعون ألف فرنكادره مليونان ومائتَ الفرنسية بام قَ 
طعت وانق ,رت العالئق بني تركيا وفرنساندما توتَّ عِ  أنه قسيط إالَّ دفع هذا املبلغ بالتَّ تَ 

 يلوممثِّ  ايالدَّ بني  فاقٌ اتِّ  ين إىل أن وقعَ ف دفع الدَّ سببها توقَّ العالئق بني اجلزائر وفرنسا بِ 
فع ديون سهيل دَ تَ د اجلانبان بِ تعهُّ  :ن مجلة بنوده, مِ م1801ديسمرب  17خ يف فرنسا مؤرَّ 

ني ية ماليِ ثامن م إىل أن وصلَ ين اليهود تضخَّ ني, فكان مبلغ دَ ولتَ ن الدَّ عايا كل مِ رَ 
إذ ذاك  ايالدَّ وكان  ,ي ألف فرنكمليون ومائتَ  ني, ثمَّ منه ثالثة ماليِ  فرنك, فقبضَ 
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ين عىل لرعاياه اليهود دَ  ن القضية أنَّ عرفه مِ ما يَ  وإنام كلُّ  ,ينتفاصيل هذا الدَّ  جيهلُ 
ية, ضيف هذه القَ  حثِ نت جلنة برملانية يف فرنسا للبَ بضه, فتكوَّ اإلرساع بقَ  فرسا جيبُ 

كبار  به أحدُ  عىل ما حكمَ  باالستداللخ واكتفى املؤرِّ  ,ين خلرب يطولت هذا الدَّ فأقرَّ 
صاحب ) Gabriel Esquer( قابريال إسكري :عنها وهو ض للحديثِ خني ملا تعرَّ املؤرِّ 
ففي هذه القضية : «قال م,1830سنة ) La Prise d’Alger( )احتالل اجلزائر( :كتاب

ـ كة اليهودية بل حتى أعضاء الرشَّ  ,كة اليهوديةنسية ودائني الرشَّ احلكومة الفر دُ جِ نَ 
الذي  جوزيف باكرين طرف عوا مِ دِ هم خُ كلُّ  ـ ن أرسة باكري وبوشناقهم مِ وهم كلُّ 

 Prince Sixte de( سكست دو بوربوناألمري  ف أنَّ ذكر املؤلِّ  ثمَّ , » ظاهر بالبالدةكان يتَ 

Bourbon ( َّطالريانعوا ماعدا دِ هم خُ كلُّ : «بقولهق عىل هذه الفقرة عل« . 
وأشباهها يف التاريخ  ا,هلا أبعاد فصيل ألنَّ وإننا ذكرنا هذه القضية بنوع من التَّ 

ين سالمي, إذ مل تكن هذه الكارثة مقصورة عىل قضية الدَّ خلصوص اإلِ باو ,العاملي
إليها يف  رجعُ نارئ وسعىل الق ن نطيلَ أريد قة والتي كانت خيوطها بباريس, وال نُ امللفَّ 

 كاطخ به عند احلديث عىل املؤرِّ  ما وعدتُ  نقلُ للموضوع أَ  وإنام تتميام ,رصة أخرفُ 
)E. Cat ( َّوحديثه راتهمذكِّ يف  دو بورمونبه  أيَّددنا يف تأليفه ما فقد وجَ  ,كرابق الذِّ الس ,

كي يف أواخر الرتُّ  تدهور احلكم عن سببِ  )1(خنين املؤرِّ مِ  تساءل عنه كثريٌ  امل تفسريٌ 
 أن ينظمَّ  حسن الباشاامتنع  1789ة ن... عندما اندلعت ثورة فرنسا س: «فقال ,عهده

, وإغراءاهتا نكلرتاإالت فرنسا, وذلك رغم تدخُّ  ورة لعالئقه احلسنة معَ إىل أعداء الثَّ 
مخسة  هاوإقراضمح رشاء القَ  ال هلدها, فسهَّ بح املجاعة التي كانت هتدِّ ن شَ قد أنقذها مِ ف

ني هلام إن هيوديَ : «اليهود فيام خيصُّ  كاطقال املؤرخ  ثمَّ  ,» ن دون فائضماليني فرنك مِ 

                                                 
)1( منهم محدان بن عثامن خوجة يف)رصفات اجلنونية يف فيه للتَّ تعرض هاما  فصالفإنه عقد  ,)املرآة

 ذلك العهد.
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ت هذه القضية مشاكل وقد جرَّ  ,دفعا هذه احلبوب ,اكريبو بوشناق :ومها ,نفوذ
اخلزناجي هره وخلفه صِ  ,رضثر مَ م إ1798سنة  حسن ايالدَّ ذكر وفاة  , ثمَّ » معروفة
مة, جهوال اسا بشوارع العاصِ كان كنَّ ايالدَّ هذا  ويذكر أنَّ  ,)1805ـ1798( مصطفى

ق ف املطلَ رصُّ ه التَّ هدِ بمنصبه لليهودي بوشناق, فلهذا كان لليهود يف عَ  دينٌ ا, وهو مَ فظ 
كام  ,عت مصادرات ال هناية هلاولة وقَ سبب تداخلهم يف شؤون الدَّ فبِ  ,الديف شؤون البِ 

ت بَ صِ ني, فغُ القناصل األوروبيِّ  ثنائية ضدَّ إجراءات استِ  ثمَّ  ,ن الباياتكثري مِ  عزلُ  وقعَ 
رك, فقد اناموالدَّ  ,ويدنكلرتا, والسُّ إن هؤالء قناصل منهم, ومِ  كثريٌ  هنيَ أمواهلم, وأُ 

قدير إىل حد ة والتَّ جلَّ اطا بالتَّ هانة, بخالف قنصل فرنسا فإنه كان حمُ قساوة وإِ بِ  الوومِ عُ 
رص, عالن احلرب عىل فرنسا بسبب اهلجوم عىل مِ اي بإِ ا أمر الدَّ أن اخلليفة العثامين مل

نذارر األمر املصحوب ما تكرَّ ه, وعندَ أمرِ  نفيذِ ن تَ اي مِ ع الدَّ امتنَ  اي ى الدَّ , اكتفَ باإلِ
اي د اعتذر الدَّ عاملتهم حسنة, وقَ ني, وكانت مُ عايا الفرنسيِّ بض عىل بعض الرَّ القَ  بإلقاء

ِ مُ  ,)م1799فرنسا (سنة ل ت ة تغريَّ ها, وبعد مدَّ مكرَ  عىل هذا الفعلِ  هلا أنه أقدمَ  فاً عرتَ
عالن احلرب دها بإِ وهدَّ  ,شواطئ فرنسا األسطول اجلزائري بعضَ  وهاجمَ  األحوالُ 

ق, اليهود املتألِّ  إن نفوذ«اليهود, فيقول:  ف لقضيةض املؤلِّ ثم يتعرَّ  ,طولخلرب يَ 
ن ومل يكُ  ,انالسكَّ  ن طرفِ مِ  بٍ غضَ  وجةَ عليهم مَ  وعجبهم وغرورهم بأنفسهم جرَّ 

اي الذي كان يأمتر معهام الدَّ  بل شملَ  ,اكريبو ,بوشناق :نيباليهوديَ  ب خاصا الغضَ 
ات أصيب من ويف ثالث مرَّ  ,هرت ضدَّ ة مظاهرات غضب انفجَ عدَّ  نَّ إ ,اوامرمهبأَ 

 :وهذا نص األصل, جرائها بجروح خطرية

 «Cependant la faveur croissante des Juifs, leurs vanité de parvenus, leur 
avaient attiré de nombreux ennemis. Buschnack et Bakri particulièrement 
étaient détestés et le Dey qui écoutait leurs conseils était enveloppé dans la 
même haine. Plusieurs émeutes éclatèrent. Contre lui, trois fois à diverses 
reprises il reçut des blessures graves».     

وسببها أن جنديا تركيا  ,1805كانت أخطر هذه املظاهرات هي الواقعة يف يونيو 
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وقد خاطبه عند  ,(انكشاري) أطلق عىل اليهودي بوشناق طلقة نارية أردته قتيال
إذ كان لقوة نفوذه يطلق عليه  )إطالق الرصاص عليه بقوله (خذها يا ملك اجلزائر

 لقب ملك اجلزائر.
ي إليه فحملوه عىل األكتاف معلنني اغتباطهم بفعلته, أما وقد تسابق رفقاء اجلند

الداي فقد أحس باخلطر ومل يسعه إال العفو عن القاتل إذ بمجرد ما بلغ السكان خرب 
القتل, تسابقوا إىل احلي اليهودي, فنهبوه وخربوا دوره ومتاجره, وقتلوا مخسني فردا 

عىل كثري من أعيان اليهود وإبعاد بالقبض  بإلقاء منهم, أما رد فعل الداي فكان أمر
ان ن هتمة محاية اليهود وصداقته هلم, ومع هذا مل يسمح له السكَّ آخرين لينجي نفسه مِ 

وقد طالت هذه  م,1805وذلك يف أوت  ,تل بوشناقن قَ ين مِ شهرَ  بح بعدَ فقد ذُ 
اي طرد الدَّ ديد, ورت العالئق بني اجلزائر وفرنسا من جَ توتَّ  اليهود, ثمَّ  املظاهرات ضدَّ 
وعمد  نابليونب ضِ نكلرتا, فغَ إنت اجلزائر عالئقها مع ونكاية فيها حسَّ  ,قنصل فرنسا

سطري تصميم بتَ ) Boutin(فكان تكليف الكمندان بوتان  ,إىل اهلجوم عىل اجلزائر
 ه جيش االحتالل فيام بعد.صميم الذي اعتمدَ اجلزائر, ذلك التَّ 

ام ظ هبا حكَّ عِ ومع األسف مل يتَّ  ,عةقة ومقطَّ تفرِّ راستها مفحات ال ينبغي دِ هذه الصَّ 
ن ب مِ ت اجلزائر ما يقرُ ورصِ ين وحُ ما اشتهرت قضية الدَّ خصوصا بعدَ  ,اجلزائر إذ ذاك

د شاركوا وقف اليهود بعد االحتالل الفرنيس, فقَ ت, وقد ظهر مَ احتلَّ  ثالث سنوات ثمَّ 
 يعنيِّ  )باي قسنطينة( أمحد دُ جِ ه نَ ومع هذا كلِّ  ,جاال ونساءني يف أفراحهم رِ الفرنسيِّ 

له الذي أرسله هلذا الغرض إىل مع ممثِّ  :أيـ فاوض مع اجلنرال دامريمون للتَّ  هيودياً 
ن جديد مع دامريمون مِ  امه ليتفاوضَ ن خدَّ آخر كان مِ  ة ثانية هيوديا  مرَّ عنيَّ  ثمَّ  ـ تونس

ن أبرز وكان مِ  ,ان العاصمةن سكَّ بوشناق, مِ  :ىاين املسمَّ الذي كان هذا اليهودي الثَّ 
نفس الغلطة  , ثمَّ اابن باجو :جواسيس دامريمون نفسه, أما اليهودي األول فكان اسمه
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  .ال هيوديا بالعاصمة ممثِّ لذي عنيَّ ارت يف عهد األمري عبد القادر تكرَّ 
يس مل خي فرتة االحتالل الفرنن مؤرِّ كثريا مِ  راسة نذكر أنَّ ختم هذه الدِّ وقبل أن نَ 

خيفوا ما وجده جيش االحتالل الفرنيس عقبة يف طريقه, واعرتف بعجزه عن إزالتها أو 
 Maurice( لهوَ  موريسهري خ الشَّ تذليلها, ولنقترص عىل ما كتبه يف القضية املؤرِّ 

Wahl()1( , َّالة ن أقطاب غُ وهو كذلك مِ  ,وقستان برنارأهري خ الشَّ مه املؤرِّ وقد نرشه وقد
 إنَّ «ه جلغرافية اجلزائر: إذ تأليفه خصَّ  ,ان البالدث عن طبقات سكَّ قال ملا حتدَّ  رين,املعمِّ 

هم مسلمون: فاملساجد ين, كلُّ ل هو الدِّ حي التَّ حراء وفالَّ ان الصَّ بني سكَّ  عُ الذي جيمَ 
رطون يف م, إن الكثريين منهم منخَ عاهتِ مراكز جتمُّ  يرضحة) هب (األَ بَ ايا والقِ ووالز
فهي كلها طرق وأخطرها  نوسية,والسَّ  ,جانيةيبية, القادرية, التِّ محانية, الطَّ رَّ رق: الالطُّ 

عاليم: ن مل يراع هذه التَّ وقليل منهم مَ  ,ثون بتعاليم دينهمبِّ إن أكثريتهم متش السنوسية,
ن نهم مَ نهم إىل احلج, فمِ سنة يذهب اآلالف مِ  وضوء, صالة, صيام رمضان, ويف كلِّ 

عب ثر التَّ ن أَ و مِ نهوك القِ رجع مَ ن يَ ياب, ومنهم مَ هاب أو اإلِ ذَّ يف طريق ال يموتُ 
ق وح احلامسية يف التعلُّ س, إن هذه الرُّ رسورون بأداء الواجب املقدَّ رمان, إال أهنم مَ احلو

 إليقاد وطنيةوح الز الرُّ دناه يف طريقنا, فهي التي تعزِّ لوحيد الذي وجَ اين هي العائق بالدِّ 
ت بسبب ت البالد كانَ ورات التي اجتاحَ معظم الثَّ  تشجيع املقاومة, إنَّ ب ونريان الغضَ 

 تزولُ  ,الكافرِ  د إعالهنم احلرب عىل العدوِّ بمجرَّ  أهنم ىواألنك ,يندعاية رجال الدِّ 
إىل  لُ , والتي لربام نصِ ي احلقيقة املخفية دائامهبني القبائل, فهذه والفات بني األفراد اخلِ 
نصري املسلمني ما تَ أ«, ثم يقول: » جدا القضاء عليها صعبٌ  ا, إال أنَّ هتطأن وَ خفيف مِ التَّ 

سالم بسيطة, باألخطار, فتعاليم اإل حمفوفٌ  وحلمٌ  ,به بعضهم فهو خيال الذي حيلمُ 
وحيدية, إنه شبيه ن بقية األديان التَّ ناحية ال خيتلف عَ ال هذه نحة, فهو مِ ومعنوياته واضِ 

                                                 
)1(  L’Algérie: par Augustin Bernard (Edit. Alcan Paris 1903).   
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رين نني اآلخَ ببقية املتديِّ  سامح, ولكنه يف هذه األحوال شبيهٌ متَ  غري بٌ هلا, فاملسلم متعصِّ 
ة املادية, فإنه د فيه آيات تشيد بالقوَّ وجَ القرآن وإن كانت تُ  إنَّ وني وهيود, ن مسيحيِّ مِ 
رش نَب أو تلطيفه يكون بِ عصُّ محة والعدل, فمحاربة التَّ دعو إىل الرَّ مل عىل آيات تَ تيش

إىل نرش العلم  ها غري كافية, فهي يف حاجةٍ يان الساموية وحدَ داحلضارة والعلم, فاألَ 
بقى مسيحيا, إال يبقى مسلام, كام أن الفرنيس املسيحي يَ به, واألهيل اجلزائري سَ  اعزيزهوتَ 

 .وهلخ كالم املؤرِّ  نتهىا » جال معارصا لقرنهأنه سيصري رَ 
ما كاد أن جيمع  هوبرنار وقستان أوهل خ وما نقلناه يف ختام هذا البحث للمؤرِّ 

زعزع: طغيان دها بالتَّ خني آراءهم, إال أن هذه احلصانة حدث ما هيدِّ عليه بقية املؤرِّ 
ينية وح الدِّ بات املادة التي انغمس فيها األفراد واجلامعات, فالرُّ وح املادية, ومتطلَّ الرُّ 

ن أفراده ثري مِ صار ك ها يف جمتمعٍ وحدَ  كافية  القبائل مل تعد أشتاتَ  التي كانت جتمعُ 
 رون هلا.ينية ويتنكَّ عاليم الدِّ قاليد والتَّ حياربون التَّ 
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  موقف ملك المغرب من الجزائر
 )1(فرنسيإثر االحتالل ال

ثر االحتالل الفرنيس مبارشة, أي إا ذتعرض كثري من املؤرخني ملوقف املغرب ه
دد املوقف مع بعد استسالم باي وهران حسن قبل مبايعة األمري عبد القادر, ثم جت

األمري يف أخريات أيام حربه, وبالضبط يف نفس السنة التي وضعت حربه مع 
الفرنسيني أوزارها, وختمت صفحة جهاده, إذ كثريا ما اشتبه عىل املعارصين املوقفان 

ولضيق جمال هذه  ,اللذان ظنوا بأهنام واحد, كام سنبني ذلك بتفصيل يف هذه الدراسة
 : ثالثة مصادر هلا عالئق جوهرية باملوضوعالدراسة اقترصنا عىل 
طلوع سعد السعود يف أخبار وهران ـ (ب : كتاب املزاري املعروفاملصدر األول
 أظنها األصليةـ  هـ توجد منه نسخة خطية1307ألفه صاحبه سنة  )2( )وخمزهنا  األسود

 بمكتبة املتحف البلدي بوهران. ـ
القائد األعىل للجيش الفرنيس ) Boyerي (بواي: تقرير يف املوضوع كتبه املصدر الثاين

 Paul( وقد نرشه الكاتب الفرنيس بول لفرانك ,)1831نوفمرب  15خ يف بوهران (مؤرَّ 

Le Franc ( يف)1932مارس  53الصادرة بوهران (اجلزء  )جملة اجلمعية اجلغرافية.( 
 .)ستقصاءاال(: ما كتبه يف املوضوع املؤرخ النارصي يف تأليفه املصدر الثالث

                                                 
ديسمرب  −نوفمربه/1395ذو احلجة  − , ذو الفعدة32−17, ص 28جملة األصالة, العدد   )1(

 م.1975
 للباي.املخزن: اجليش النظامي املتكون من القبائل املوالية  )2(
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األسطول  وإنذارقال املزاري يف تأليفه املذكور بعد أن استعرض أحداث االحتالل, 
وفدا  )1(تلمسان أرسل سكان: «الفرنيس للباي حسن, وختيريه بني االستسالم أو احلرب

م, فأرسل امللك ولد عمه ان بن هشعبد الرمحٰ  آنذاكإىل ملك املغرب إلنقاذهم وكان امللك 
وبعث ابن عمه موالي عيل ولد السلطان موالي : «وىف هذا قال املزاري ,» موالي عيل

سليامن ومعه خليفته السيد أمحد احلجوطي وأوصاه أن يبعث احلجوطي ملعسكر ويتخذ 
  قسمني,عىلهو دار سكناه بتلمسان وملا وصل موالي عيل إىل تلمسان انقسم أهل املخزن 

 والي عيل, والقسم اآلخر حتت رياسةقسم حتت رياسة احلاج حممد املزاري مؤيد مل
باملرسى ) ـ Damremont( هلعلَّ ـ وكان دمريمو  ,د للباي حسنمؤيِّ  إسامعيلمصطفى بن 

الكبري ينتظر إتيان األمر له لدخول املدينة (وهران) ثم جاء جيش موالي عيل لغنم املخزن 
زن وهران فقصد تلمسان فسمع خم )2(الذي بوهران فأخذها عن آخرها وقصد تلمسان

بذلك فلحقوا ماهلم ... فبينام هم غائبون عن البلد وإذا باجلنرال دمريمو ملا سمع بذلك 
اغتنم الفرصة ودخل لوهران ومل يتكلم فيه وجه واحد (أي طلقة نارية) كام مل يتعرض 

 هـ,1246رجب  9م/1831جانفي  4ان باإلذاية وكان دخوله هلا يف لواحد من السكَّ 
وا السالح ألهلها ذوملا دخل لوهران أخ م,1830ديسمرب  27وافق وقيل أول رجب امل

أيضا  وتركوا احلكم كعادته ... ثم أركبوا الباشا بمن معه من األتراك والباي حسن بام عنده
كان اجليش الذي حلق موالي عيل حتت  .األتراك وأوصلومها للمحالت التي أرادوها من

يل وكان هو اآلخر مجع ما عند أهل تلمسان فقابل موالي ع إسامعيلقيادة مصطفى بن 

                                                 
يذكر املزاري أن الباي حسن هو الذي أرسل وفدا إىل ملك املغرب فأجابه الباي إىل رغبته,  )1(

وبقية الروايات كلها متفقة عىل أن سكان تلمسان بعثوا وفدا حيمل بيعتهم إىل ملك املغرب, 
عى يف وقد أيد هذه الروايات رششيل االنكليزي وذكر أن التاجر ابن نونة املغريب هو الذي س

 هذه البيعة.
 نة النقل مل أغري مفردة واحدة.اة, وحمافظة عىل أمهلإن لغة تأليف املزاري مهل )2(
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إىل املغرب ومعهم مصطفى  اً وخليفته أمحد احلجوطي ما بمخزن وهران, وللغد ذهبا مع
وملا وصل  ـ مكبلني :أيـ  وأعيان املخزن الذين معه مغلولني عىل البغال إسامعيلبن 

م توبيخه وأطلق لفاس مثل أعيان املخزن بني يدي السلطان موالي عبد الرٰمحن أظهر هل
من دعاته ويف  إسامعيلرساحهم وبعث معهم نائبا آخر أمحد بن العامري كان مصطفى بن 

سنتحدث عنه يف آخر هذه ـ هذه املدة أتى النصار بجيش تونيس حتت رياسة خري الدين 
 ثم ظهر من أمحد بالعامري ما كان أدهى من سلفه موالي عيل. ـ الدراسة

 ذالل أنشد بعض األدباء من أهله بأبيات فقال:ملغاربة اإلوملا حصل هلذا الوطن با
 آهــا ملغــرب األوســط ضــاعا
ــــه وزادت ــــت أهوال  تراكم
 جــاء بــه للحكــم أهــل فــاس

 مـوا احلكـم بظلـمربأوحلوا و
ــت ــق ليس ــىل التحقي ــه ع  كأن

ـــا  ال غـــرو ـــوينيي  حيـــل عل
ـــاءوا ـــد ج ـــبلكم ق ـــه ق  فإن
رأوا من بأسـنا مـا لـيس يـر 
ــيب ــها مص ــادقهم رصاص  بن

ــان ــا وب ــه جاع ــن ب ــه وم  وهن
 بـــه الشـــدائد الفســـاد ذاعـــا

 سوا خـالل ديـاره رساعـاافج
ــباعا ــراه ض ــيام أج ــت ف  ودب
ــه رجــال قــد قهــروا ســباعا  ب

 سـعد قـد عاعـا ببنـيبكم مـا 
ــا ــوا جزاع ــد ذهب ــا وق  ملغربن
 وأســيافنا للحــومهم قطاعــا
ـــا ـــه وقاع ـــل حال ـــم بك  هل

قامت  46ذلك يف عام ربة من معسكر وتلمسان واوملا ذهب األتراك من وهران واملغ
 .)1(ما كتبه املزاري نتهىا »الغرب عىل بعضها بعضا ثم ساءت سرية اجلند التونيس فأطرد 

الدين وأثبت  يثم ذكر املزاري الظروف التي توىل فيها والد األمري السيد حمي
                                                 

وهو أخو املزاري الذي توىل القيادة يف العهد  إسامعيل,كان املزاري من أقارب مصطفى بن  )1(
 .)3: ص(الرتكي ثم يف عهد األمري وهو املذكور يف 
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قصيدة باللغة الدارجة وصف فيها صاحبها أول معركة وقعت بضواحي وهران بني 
الدين واجليش الفرنيس .. ولننتقل إىل تقرير اجلنرال  يالذي يرتأسه حمي اإلسالمياجلند 
 سبتمرب 21اجلنرال بواي إىل وزير احلرب وهران يف «وهذا نصه: ) Boyer( بواي

التي وقعت بوالية وهران بداية من نزول اجليش  األحداثوثيقة تارخيية يف م, (1831
 .)الفرنيس بمرسى سيدي فرج

سمي عن مسرية األسطول الفرنيس من مدينة جلزائر اخلرب الرَّ عندما بلغ لداي ا
ظهر له أن هذا األسطول مل يتوجه كله ملدينة اجلزائر بل بعضه يقصد  )Toulon( تولون

ال  أنوهران واملرسى الكبري فأعطى أوامره إىل الباي حسن الذي كان يمثله بوهران 
. ذ العدة لتحصني بروج وهران ..يرسل أي جندي إىل اجلزائر, ولكن ينبغي له أن يأخ

وتفاصيل األحداث التي عاشتها وهران واجلزائر بعد  بإسهابويذكر صاحب التقرير 
 ذلك فاخرتت االقتصار عىل ما به احلاجة أي موقف املغرب من اجلزائر آنذاك.

إىل ملك  أرسلوافسكان تلمسان ختوفوا من مصريهم عند انتشار الفوىض « 
 ىللرشيف حفيد امللك استوىل عاوموالي عيل  ,يعتهم فقبلهااملغرب وفدا حيمل ب

هبم من املغرب ولكنه مل يمكنه  ىشخص أت 700تلمسان وكان معه جيش يشتمل عىل 
كان موالي  ,االستيالء عىل قصبة البالد التي كان يسكنها اجليش الرتكي والكولغى

قصبة يتمتع بنفوذ شعبي عيل رغم امتناع اجليش الرتكي من االعرتاف به ومتكينه من ال
 ,وكانت عاممته اخلرضاء تضفي عليه احرتام سليل الرسول ,فهو قريب مللك املغرب

وكان يظهر الورع واالستقامة كام كان ينقصه تأييد الرئيسني الشيخني مصطفى بن 
املرابط بقصبة  ـ املتحدث عنهـ  واجليش الرتكي) Mousserly( ومورسيل إسامعيل
من تقديم اهلدايا والوعود  اإلغراءللبلوغ إىل هدفه مجيع وسائل فاستعمل  ,تلمسان

ليعقد اجتامعا مع الرئيسني إذ ملا لبيا دعوته للموعد الذي رضبه كانوا بمجرد وصوهلم 
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جندي من  600لقوا عليهم القبض وكبلومها بالسالسل هم ونحو أتلقاهم أعوانه ف
مالة (القبيلتني املواليتني للحكم هنم وكل هؤالء اجلنود من سكان الدوائر والزاأعو

الرتكي) وأرسلهم كلهم إىل املغرب فهذا الترصف أثار حقد العرب الذين غادروا 
 كلوزيلن اجلنرال إثم  .تلمسان وأوصوا اجلالية الرتكية أن ال متكن الرشيف من البالد
جاجا واحت إنذاراسل رالذي احتج بدوره عن الدور الذي أراد موالي عيل أن يلعبه فأ

فكان رد فعله مغادرة موالي ), Auvrai( إىل امللك املغريب بواسطة الكولونيل أوفري
ملغادرة ما ظهر له أن يستحيل عليه االحتفاظ بسلطته االبلد ويمكن أن سبب هذه  عيل

 . اهـ » ان خفية صحبة عساكره الذين أتى هبمسفغادر تلم
ت عىل وهران إذ ذاك إىل أن ثم واصل اجلنرال يف تقريره ذكر األحداث التي مر

ورفقائه بعد وصوهلم مكبلني إىل املغرب  إسامعيلواصل حديثه عن مصري مصطفى بن 
إنني أخربتكم يف التقرير الذي بعثته أن رسوال ثانيا أتى من املغرب إىل تلمسان «فقال: 

 : وأن سكاهنا اعرتفوا به فها هي التفاصيل
كانوا أرسلوا مكبلني بالسالسل إىل  ـ نتلمساـ  من الرؤساء 12كنت حدثتكم عن 

ئر امن أهل القبيلة العظيمة الدو إسامعيلاملغرب صحبة الرئيسني الشيخني مصطفى بن 
رئيس قبيلة الزمالة, فهذه الشخصيات بمجرد وصوهلا إىل ) El Mousserly( واملورسيل

اة وتعهدت للملك املغرب أظهرت والءها لتنجو من املخاوف التي انتابتها وحتافظ عىل احلي
بأهنا تبذل قصار جهدها لتمكني ممثل امللك من احلكم عىل املنطقة فسمع امللك لتعهداهتم 

تطوان السابق  الذي وصل إىل تلمسان عىل رأس  يلاوأرسل معهم ممثال ثانيا وهو العامري و
ون ورفيقه إىل السكان يطلب إسامعيلمائتي جندي يف أوائل أوت وحينئذ كاتب مصطفى بن 

الصامء فاغتنموا هذه  األذنمنهم االعرتاف بالوايل اجلديد إال أن القبائل كام يقال أعطتهم 
ا للوقاية, إذ يف داخل األمر كانوا هالفرصة واتصلوا بامئتي وألف فارس من عشائرهم اختذو

  اهـ »ا بملك املغربوضد مطامع امللك ويف حقيقة األمر يرسلون خفية إىل السكان لئال يغرت
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وهي ما وقع  بإمجالهذه صفحة ثانية من مواقف ملك املغرب مع اجلزائر ذكرناها 
 م.1831هـ 46أي يف سنة  ,ثر الحتالل الفرنيس مبارشةإ

سنتحدث  تونس وقد ذكر اجلنرال يف تقريره هذا أحداث وهران مع رسول باي
 أي آخر هذه الدراسة.   ,عنها يف حملها

يف  ما ذكره لثالث الذي اعتمدناه يف هذه الدراسة وهون نذكر املصدر اواآل
االستقصا لدول ( :الوي يف تأليفهاملوضوع املؤرخ املغريب أمحد بن خالد النارصي السَّ 

 .)املغرب األقىص
ن استعرض صاحبه أحداث اجلزائر إذ ذاك أي االحتالل الفرنيس الذي أعقبته إو

احلقائق تزييفا جليا يظهر بوضوح عند  تولية األمري بعد سنتني حاول مؤرخنا تزييف
ظهور «ييل:  ما م,1310طبع مرص , من اجلزء الرابع )191ص: (قراءة مقاله, قال يف 

وبعد  ,» الدين املختاري  باملغرب األوسط وبعض أخباره ياحلاج عبد القادر بن حمي
ـ ن ملا رجع جيش السلطان من تلمسان مع املوىل عيل بن سليام«هذا العنوان ذكر 

حسبام مر, األمري ـ حديثه عن ظهور  إهناءسنذكر ما قاله النارصي يف هذه القصة بعد 
ثم , »بقي أهل تلمسان فوىض ورجعت احلرب بني احلرض من أهلها والكرغلية ...
وملا  ,ذكر اجتامع السكان ومبايعتهم لوالد األمري الذي اعتذر لكرب سنه وقدم ولده

: وهذا قوله يف املوضوع ,هلم أن بايعوا ملك املغرب  جاءته وفود وأخربوه أهنم سبق
ما كانوا إىل من يقوم بأمرهم وفدوا عليه  أحوجوملا سمع به أهل تلمسان وهم «

صاحب مراكش وفاس  وأخربوه بام كان منهم من مبايعة السلطان املوىل عبد الرٰمحن
لقادر إىل ذلك وأخذ وأهنم يبايعونه عىل بيعته واإلعالن بدعوته فأجاهبم احلاج عبد ا

وخطب به عىل منابر  نعليهم البيعة وأظهر الطاعة واالنقياد للسلطان املوىل عبد الرمحٰ 
البومحيدي  ان وأعامهلا وزيره أبا عبد اهللا حممدسعىل تلم تلمسان وغريها ووىل
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وكتب إىل السلطان يعلمه بأنه بعض خدمه وقائد من قواد جنده واستقام  ,)1(الوهلايص
ت قدمه يف تلك األيالة التلمسانية ثم إن قبيلتي الزمالة تاج عبد القادر وثبأمر احل

. وأعلنوا بدعوة .. ألسبابوالدوائر الذي قدمنا ذكرهم انحرفوا عن احلاج عبد القادر 
 ... هم وحدثت بينه وبني احلاج عبد القادر بسببهم حرب صلبةاالفرنسيس فقبلهم ومح

بقية أخبار احلاج عبد القادر : «حتت عنوان )198ص: (إىل أن قال يف فصل آخر يف  ,»
 .» وانقراض أمره وما آل إليه حاله

قد قدمنا ما كان من فساد نية احلاج عبد القادر وأنه رام االستبداد بل «قال: 
إىل أن ذكر املعركة  ,» والتملك عىل املغرب فلام كانت اهلزيمة بايسيل ازداد طمعه ...

 أي جيش ملك املغرب وهنا نذكر أن املؤرخ سواء ذكر ذلك التي وقعت بني اجليشني
عىل ما هي إىل ذكرها فقد كان نزهيا يف وصفه هلذه  األحداث فعمدا أو ساقه وص

املعركة التي يؤيدها بعض من ال نشك يف صحة رواياهتم وهم الشعراء الشعبيون, قال 
باحلياة يف سبيل العزة  ةواالستهانالنارصي يف وصف هذه املعركة تتجىل فيها البطولة 

فلام اطلع السلطان عىل دسيسته بعث إىل أولئك اجلامعة عسكرا من «والرشف قال: 
بن أمحد األكحل فاجتاحوهم بعد جهد جهيد وقتال   إبراهيمالرشاردة عليهم القائد 

بربوة يقاتلون عىل حريتهم وكانوا رماة ال تسقط هلم  ااعتصموشديد من ذلك أهنم 
ألرض فكانوا كلام توجهت طائفة من اجليش استأصلوها بالرصاص رصاصة يف ا

وملا أعيا  ,ن خلفهسون به ويقاتلون مِ وكانوا جيمعون موتاهم فينصبوهنم أشبارا يترتَّ 
اجليش أمرهم محلوا عليهم محلة واحدة حتى خالطوهم يف معتصمهم وجالدوهم 

 أبناءهموا يقتلون بالسيوف وطاعنوهم بالرماح والتوافل وانقطع البارود فكان
                                                 

حلق به احلافظ بن عبد اهللا املرشيف, قيل أالرمحن كان ذهب إليه سفريا و وهو الذي قتله امللك عبد )1(
مات مسموما بعد أن استقبله امللك إذ أوفده األمري, وأنشد قصيدة بليغة أعجب هبا امللك عبد 

 الرٰمحن بن هاشم.



140  

ثم جعلوا يقتلون أنفسهم حني حتققوا أهنم  ,ونساءهم بأيدهيم فرارا من السبي والعار
وبعد هذا وجه السلطان ولده سيدي حممد حلسم دائه يف جيش اإلسار, يف قبضة 

وبعد أن حاول تربير موقف ملك املغرب بأنه كان ينوي إصالح ذات البني ( ,»كثيف
ويف أثناء ذلك عمد احلاج عبد «قال: ), ذي التجأ إىل احليلة والغدروإنام األمري هو ال

القادر ذات ليلة إىل طائفة من جنده نحو اخلمس عرشة مائة عىل ما قيل كلهم بطل 
قسمني منقسام  ـ ابن ملك املغرب :أيـ وكان جيش اخلليفة  ,انتقاهم انتقاء ,جمرب

 اج عبد القادر إليهام:بعضهم معه وبعضهم مع أخيه املوىل أمحد فصمد احل
ــةيف ــة مــن مجــاد ذات أندي  ال يبرص الكلب من ظلامئها الطنبا  ليل

بتلك العصبة الذين هم فتيان الكرهية ومساعري اهليجاء ومجرات احلرب طاملا شهد 
 نيتملحلافلم يقف هبم إال بني  ,هبم الوقائع وخاض غمرات املوت مع الفرنسيني وغري

حراقيات عىل اجلامل وهتاويل مفزعة فامج الناس  وأرسلوااملطر وأطلقوا الرصاص مثل 
يف ذلك الظالم الغاسق ونزل هبم من اهلول ما يقرص اللسان عن وصفه وقام اخلليفة 
فجعل يسكن الناس بنفسه ويمنعهم من الركوب خوف الفرار وأمر العسكر والطبجية 

وىل أمحد ظنا منهم أن العدو ال بالرمي بالكور والضوبىل فكانوا يرمون إىل جهة حملة امل
ني بسبب ذلك تزال مقابلهم وحملة املوىل أمحد يرمون جهتهم كذلك فهلك من املحل

وأما احلاج عبد القادر فإنه فر يف أصحابه بعد أن محلوا الكثري من موتاهم  ,برش كثري
دوا معهم وكان للقائد حممد ذكر يف تلك الليلة وملا أصبح الناس وتفقدوا حاهلم وج

فيهم من اجلرحى نحو األلف ومن القتىل ما يقرب ذلك وأصبح حول املحلة من قتىل 
رسوا أأصحاب احلاج عبد القادر الذين أجهضهم القتال عن محلهم نحو اخلمسني و

ووجدوا عليهم  ,فشاهدوا من طمأنينتهم عند القتل ما قضوا منه العجب ,نفرا أحياء
فقد كان للرجال اعتناء باجليش كام  ,نحو ذلكواحلرير و كسى رفيعة مطرزة بالصقيل

احلاج عبد القادر فتبعته الكتائب املختارة فكان  باتباعثم إن اخلليفة رمحه اهللا أمر , تر
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اللقاء ثانيا بمرشع الرحائل بوادي ملوية قرب البحر عند مسقط ملوية يف البحر 
وخشعت  ,حده فيها كامته, وكرست شوكته وفل يفصدمته اجليوش صدمة أخر فن

فاستوىل  ,وترك حملته بام فيها ,نفسه وأيس من جرب حاله ففر إىل الفرنسيس وجلأ إليه
وفاته أن يذكر أن  ),االستقصاء(ما قاله صاحب  نتهىا »الخ...جيش اخلليفة عليها

ينص بند كان من مجلة بنودها  أيسيلثر واقعة إمعاهدة ملك املغرب مع اجلنرال بيجو 
أن خيرج األمري من بالد املغرب ومل يكتف هبذا بل جره إىل هذا الكمني  عىل تعهد امللك

وعندما محل عليه بمصب ملوية كان القائد الفرنيس باحلدود اجلزائرية عىل علم فلم 
االستسالم وقد ذكر يف إحد رسائله لألسقف دبيش أن الذي محله  يسع األمري إال

ا تبقى منهم الذين أعيتهم املقاومة طيلة عىل هذا االستسالم هو شفقته عىل قومه أو م
سنة وإال لكان رغم كل تلك املناورات واملكائد يمكنه النجاة بنفسه إىل الصحراء 15

    حيث ال يعدم العيش بقليل من التمر واحلليب.
يف هذه  بإجيازومتيام ملوضوع بحثنا نذكر ما سجله بعض الشعراء الشعبني 

يف الوجهة احلربية فقد ختالفها يف  )االستقصاء(واية األحداث وهي وإن كانت توافق ر
ألحداث وهو الشاعر ااألسباب التي ذكرها املؤرخ فالشاعر األول من املعارصين هلذه 

قال خياطب جيش األمري ـ  أي بني مستغانم وتنس شامالـ  الشعبي باملطر من الظهرة
 ):الذي كان يطلق عليه اخليالة (الفرسان

ــة ــوق الزل ــتكم ف ــةآزل  حاكم فاس أعاله أوباه قاللكم خليال
 فوق املحنات حمنتكم امعتاه

ــوا نطــح أزغــاال  ــةآانطحت  خليال
ـمنكم مـا قَ  ـ تْ دَ عْ جْ  خليالـةآال رُ
ــ ــادق ش ــة يص ــةآنني احلال  خليال

 ا راهبـة مـنكميراحت ذيك الدن
 ْ  اوطنكم باقي الغول اهنايا عارشَ

ــ ــيكم وْ الَّ م وَ هُ بْ حَ اصْ ــاتلوا ف  ايق
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ــ ــةآ كمــاللل عاحــاكمهم ق  خليال
 خليالـةآوعـه كاحلملـة زُ جاب افْ 
 خليالـةآلـة وْ مـن الرَّ  أوام من قـدّ 

 خليالــةآوا كامــل باجلملــة تُّــمَ 
 خليالـــةآدفنـــوكم رجـــاال ا مـــ

ــيكم صــىل  ــل عل ــةآجربي  خليال
 خليالــةآمتــوا يف وجــه املــوىل

 نعـاديكم غدوا مـن وطنـي والَّ ي
 ْ ـــربَ ـــ و ذاك ال  بكـــم رْ هـــذا دايَ

 قـوة افـزع لكـم قالوا يل غـايش
 مـنكم ىكـالعرش العايل ابْ  زْ اهتَ 

ــ ــا هشْ ــدَّ مُ م ــات بابْ ابَ وين ن  ماكُ كَ
ــوا غُ رُ  ــرْ حت ــبَ ــتام بْ  يكمالِ وَ ا وأن

ــرمحكم ــدنان اهللا ي ــوم الع ــا ق  ي
 فراش:

 حــاكم فــاس ارشيــف احقيــق
ـاطعن الشوك اوْ   الطريـق الَّ خَ

ــــا ــــق قلن  ذا ســــلطان امطي
ــــرُّ  ــــع لل ــــديق ومْ ارج  اص

ــ ــاذي مَ ــل ه ــنْ ا مَ واعم  اشهَ
ــــل ايلِّ  ــــاشمث ــــا يعرفه   م

ــــغْ ه مَ بُــــلْ ه قَ نُــــرْ وثَّ   اششَ
ـــبْ نـــا مـــا يَ قـــال اهْ   اوشقَ

 هذا قال اعدونا واعدوكم
ــ  خليالــةآل زْ ع النَّــجــاب ادشــور مْ

ـــقْ ثَ  ـــعَّ بُ ـــيكم ش ـــةآالة وا ف  خليال
ــ  خليالــةآ ىلَ مــنكم هــذا الــوطن اخْ

 خليالـــةآالـــة طَ وْ عـــة عينـــي هَ مْ دَ 
ـــة  ـــاين يف حال ـــنكم م ـــةآم  خليال

ـــــتام واكْ  ـــــان ـــــةآاال  قتَّ  خليال
 َ ـــأهـــل احمْ ـــ نْاصَ  خليالـــةآ الَ الَ تْ تَ

 وكمشة االسالم غدَ جْ وَ لْ  وسْ من سُ 
 احـذاكم حْ ي طـايَ يـقالوا يل ابـن حي

ــيَّ  ــا ش ــرايس لْ  بْ م ــرْ ن مَ اْ كَ  مكُ مْ سَ
ــيــيــام عاراين نبكــي دِ   مكُ نْ زَ د احْ

 ظـاهر اشـناكم ñŠ’ÈÛaار ركي األبْ 
 عــدوكم انــتام دايــم نــايضْ  واكْ 

ــبْ اللَّ  ُ ة سَ ــة وارسْ ــبْ طَ  وجْالزين  موكُ عُ
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 فراش:
ـــ  اهحـــاكم فـــاس اعـــاله اوبَ

 ســــول اهللاقاتــــل جــــيش رْ 
ـــــ مـــــواله وبَ عـــــادَ   اهابَ

ــام ارشاه ــيض امق ــاب الغ  ج

ـــــذا املظلَ  ـــــل ه ـــــيعم  ةمَ
ــــوفوا مَ  ــــتَ عْ ش ــــظْ ا عَ اهَ  ةمَ

ـــدُ  ـــدت عن ـــا قع ـــةه حُ م  رم
 مــــــــةطيف ســــــــقر احل

 غدوه يف يوم امليعاد يلقاكم
 خليالــــةآقــــدام اهللا تعــــاىل 

 خليالــةآحيلــة  وعنــد ¤Šš مــا
ــتخىل  ــاجم ت ــوم امج ــةآي  خليال

 خليالــةآرضبــت مطبــوع احلالــة 
 

žŠ’mêìÇ املــوىل شــاهد علــيكم 
ـ  مكُ عْ لَ بْ ما حيلفشـى يف القبلـة ويَ

ــاس  ــدام الن ــتامق َ  أن ــلَّ خيْ  مكُ صْ
 )ولدا الزهرة (األمري عبد القادر

 

 مكيف امليدان ينده
ــ ــو دْ يوكَ ــةآســال أن تَ  مي  خليال

ـسيد الْ يعمل كي ال  خليالـةآىل عْ
 خليالـــةآميشـــدوه اجلهلـــة 

ـديقتل بالعرشة و ـابْ  بوكّ  مكُ رْ كَ
ــد يف ــرَّ نع ــو يف  كمجان اهللا ه
 عديان اهللا برايسكم فرحوا كي

 : ها املعاركيوخيتم قصيدته بذكر األمكنة التي قصدها جيش األمري ووقعت ف
ــال  ــر احل ــةآوالوا يف بح  خليال

 خليالـةآوا غـادي بالرحلـة زدتّ 
ــوا لبنــه ــال  يربت  خليالــةآيع

ـــوا يف بُ لْ انزَ  ْ ت ـــومحَ ـــةآة لَ  خليال
ــ  خليالــةآاالَ كــل ليلــة تبنــوا هَ

 قالوا يل يف جبل املوا عرشتكم
 يتــوا امقــابركميف ملويــة خلِّ 

 ركمعَ نْ االسالم تَ  مَ عْ وا زَ دتُّ صَ اقْ 
َ قــوّ  وا غــايشتُــنْ كُ  ــة يف احمْ  مكُ تْ لَّ
ْقَ تْ بَ   مكُ نْ اطَ وَيف اڤْـ مْ ايَـم دَ كُ ارصَ
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 خليالــةآال تعطــوا عنــي غفلــة 
ـــزال ـــراج املن ـــةآيف االب  خليال

 مكُ قْ حَ لْ يف هذيك الدار امنني نَ 
 قالوا يل بزاف احلور ضـيفتكم

وهذه من أهم السجالت  ,) »رمحه هللا(وهذا ما وجدناه من كالمه «قال ناقلها: 
ر الشعبي املشهور ثم نختم هذه الدراسة بقصيدة أخر للشاع ,التارخيية هلذه احلادثة

السلطات  وأبعدتهالذي توىل القضاء يف العهد الفرنيس ببلعباس  إبراهيممصطفى بن 
الفرنسية فأقام مدة بفاس فقال عدة قصائد كلها غرر وتعرض يف هذه حلادث األمري عبد 
 :القادر مع ملك الغرب فبعد ما افتتح قصيدته بتصوير حالته يف غربته متشوقا إىل وطنه قال

ـحرس  واداه وين عرب اجلود عىل اجْ
ــرأيْ  ــلْ وايف كَ  رأيْ  ال ــة وال ازْ مَ  اديَ

 ادْ دَ أخالق ذا الوطن ال نيف وال اضْ 
ـــ تْ شــفْ  ت فــاسْ لْــخَ ادْ   واواقُ اسْ
ــــــ اسْنَــــــبْ   ين ازنــــــاقوارِ امْ عَ

ــ  ة كلمــة واصــيانامجعــوا اجلــود مهَّ
ــ  اهلانــا وشْ يرضــاوا املــوت وال يبغُ

ــ  هاقي عريانــنَــوق يــاكلوا وعْ يف السُّ
ــــ ــــ تْ زْ ميَّ ــــمَ ــــارْ  تْ بْ ا صُ  الجَ

ْـــــ ْ  فْ رَ الكـــــل يف احلْ  التَـــــحتَ
ثم يذكر القبائل اجلزائرية من حدود املغرب إىل مسقط رأسه الزفيزف إىل أن يصل 

 إىل الرسسو ثم يذكر واقعة األمري فيقول:
 ر يف البالدكَّ فَ ساس الكالم معنى نتْ 

ـتِ زخيـوا ويْ يوم الزقـا يْ   ادرَ وا للطْـيهُ
ـ حْيب متـزَ رْغَ أعاله يـالْ   العنـاد حْزْ مَ

ــهــدفوا نْ  َ جُ  واتــوا معنانــا وع يلِ
ـــلَ تَ فَ رْ اوَ طَ عـــىل الـــبالد هتـــد  اقْ   انَ

ـزَ اوْ  سْ لْ افَ  اوْ وَ سْ تَ  مْ كُ عْ لَ وسْ  أنتام  اانَ
 فراش

ــــ جــــوعْ ى نْ شــــتَّ  ْ ــــا هنَ  كْ لَ رْ دَ م
 كالغـــــرب كلتوجـــــا حـــــارَ

ــــــادوا يل ــــــة ع ــــــوم احلياني  ي
ـــــرْ حـــــوزي وبَ  ـــــرِ بْ  ىلبْ ي واجلَ
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ــــــــــزوعهــــــــــا االَّ بف  كْ ارَ دَّ تَ
ـــــ ـــــنيْ مَ وْ يَ ـــــد امْ ارَ  والطْ  كْ بَّ شَ

ــدّ  ــود انتاع ــني ع ــميت ــ الَ ة ابْ   ادْ دَ عْ
 افناوا كلهـم سـاروا للجنـة اشـهاد

  مـــات مـــنكم جهـــنم أخـــالديلِّ ا

ــــاعْ  ــــن القْ يَ ــــاوا م  طــــايلال ابْ تَ
ــــ ـــــشـــــاعْ  انْ ريَ نـِ  ىللة والنصْ

 هربانا تْ بَ هْ النصف مات األخز ذَ 
 َ ــاتوا جمْ ــدين ارضــاهم ــااه  م موالن

ـه غَ تُـريب مع الرسـول اماليكْ   اانَ بَ ضْ
 إىل أن يقول:

ْ هُ رْ دَ سلطان خاهنم واغْ   ادْ وَ م ذوك اجلْ
 صاقوا وعمدوا للوحلة شور الـبالد
ــوالد ــرية لل ــى مع ــرام نبق ــالوا ح  ق

ــىل احْ  ــع ــدُ  امْ كَ ــد املْ عب ــه ول  اانَ نَ صَ
 بدعوا الرشق وقـالوا نغـذوا باعنانـا

ــى ذا اهل ــة واعالش ــوت كاين ــاامل  ان
 فراش

ــــــ ــــــقَّ يَ اتْ  ربَ خْ تَ ن الكــــــالم اسْ
 عمـــــرمالغـــــرب بالكـــــذوب ا

 احنـــــــا رجالنـــــــا تســـــــعد
 ابك فراق وطنك وافراق أهل البالد

ـــــــــوسقْ  žmÔŞ–žŠ جِ أَ   ينيصِ
ــــتْ مارِ  ــــ ي ــــا يَ  هفي ــــبْ جَ عْ م  ينِ

ــــا  ــــيهم مبعســــوق احلي ــــيل  ن
ــارابــك ا ــاهوا فرحــوا معان  جــال ت

 الخ ... ل فرحتنا بالكسادابك زمان بدَّ 
 م قصيدته متسائال هل يمن اهللا عليه بالرجوع إىل وطنه وجيمع شمله فيقول:وخيت

ــالثامد ــن ب ــول وحيق ــا مه ــافا هن  ص
 ْ  ادسَ فَ الْ بْرْي غَ دِيا من در نروح هنَ

ــا ــا موالن ــع لن ــمل جيم ــى لش  يرج
 نـايس إذا طـال احيانـا ارْ وَ نغدي اشْ 

لشعبي الشهري الذي الزال املغنون منظومة مصطفى بن إبراهيم الشاعر ا نتهتا
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ويف السنوات األخرية كانت حياته  ,هبا ويتأثَّرونالشعبيون يلحنون قصائده وينشدوهنا 
 موضع أطروحة قدمها األستاذ عبد القادر عزة جلامعة باريس نال هبا الدكتورة.

 :موقف تونس من احتالل اجلزائر
 .م1831يوليو  15 املؤرخ يف) Boyer(نص ما جاء يف تقرير اجلنرال 

 ):1: (تقرير رقم 
 إىل وزير احلرب) Boyer( اجلنرال 
  م.15/7/1831: )8 :ملف((املحفوظات التارخيية لوزارة احلرب: اجلزائر مراسلة  

 سيدي املاريشال:
من األخبار التي أطلعني عليها كاتب مبعوث تونس وهو الذي كلف بإبرام 

لتخيل عن مدينة ل  )L’intendant en chef Vollant( املعاهدة يف اجلزائر مع األمني
املرابط بوهران يبلغ  التونيسوهران لداي تونس فإن هذه األخبار تذكر أن عدد اجليش 

وبعد أن  , فارس استولوا عىل اخليل من السكان منطقة وهران 300عدده ألفا منهم 
ت رياسة القائم إن هذه القوة حت«يذكر ثمنها الذي دفعوه يسرتسل يف تقريره ويقول: 

الباي كان قبل هذا جاء جنرال تونيس إال أنه عندما شاهد ) Lieutenant( مقام أو مالزم
نتيجة الفظائع التي ارتكبها اجليش التونيس عند خروجه لقمع سكان البوادي رفض 

 ». منصبه ورجع إىل تونس
يف  تي هيإنه من األحسن أن حكومة عظمة ملكنا تقرر ماذا تفعل باملائتي فرس ال

حوزة التونسيني حتى يظهر للسكان أن فرنسا حقيقة عازمة عىل محايتهم وأن اجلنرال 
 حاكم املنطقة الوهرانية يمكنه استثامر هذا احلل.

وهران  إن رئيسني من رؤساء القبائل العربية الذين هلم الترصف املطلق خارج



147  

قمعهم الرببري للسكان ومها حيث يتمتعان بالنفوذ التام أعلنوا عداءهم للتونسيني اثر 
فهذان الرئيسان يترصفان خارج وهران وهم  إسامعيلاحلبيب بوعالم ومصطفى بن 

من معاملتنا فقطعوا عنا التموين فبقدر ما تستعجلون بطرد  نالذين منعوا السكا
  . اهـ »التونسيني ومغادرهتم البلدة تطمئن نفوس السكان

ذكر فيه أحداث بيعة أهل تلمسان (التي ض اجلنرال يف تقريره الذي وقد تعرَّ 
 اجلنرال 4تقرير رقم ( حتدثنا عنها) مللك املغرب ملوقف باي تونس وهذا نص التقرير:

)Boyer (حمفوظات الوالية العامة باجلزائر: نقل املحفوظات إىل وزير احلرب) (
يف  وثيقة تارخيية يف األحداث التي وقعت( :1831سبتمرب  21وهران يف احلربية), 

 ).والية وهران منذ نزول اجليش الفرنيس بسيدي فرج
فهذان الرئيسان يترصفان  ا,التي منها ما تقدم لنا احلديث عنه األحداثيذكر 

وا عنا احلطب والتموين فبقدر عخارج البلدة وهم الذين منعوا الفالحني بمعاملتنا فقط
  .اهـ »ني تطمئن نفوس السكانالتونسيِّ  بإرسالما تستعجلون 
, الواليةب تحمفوظا م,1831سبتمرب  21املؤرخ يف  ,4:يف تقريره عدد) Boyer(كام تعرض

  .الخ ... وايل تطوان هذا األخري ابن عمه ثمَّ  وإرسالثر مبايعة سكان تلمسان مللك املغرب إ
قام الذي أوفده داي تونس م يف شهر فيفري املايض وصل إىل اجلزائر القائم«قال: 

ن هذا الرئيس ) إClauzel(ران بناء عىل معاهدة اجلنرال كلوزيل الحتالل مدينة وه
وبعد إقامته مدة باجلزائر ومفاوضاته  ـ فرسانـ  جنديا 250التونيس كان مصحوبا بـ 

 امرققمع القائد األعىل ذهب إىل وهران مع جيشه وبعد وصوله مكنوه من مال ال
)Douanes (.. كام مكن من حمتويات خمازن الباي حسن 

قام التونيس استصحب معه جيشا قليل العدد ال يمكنه محاية املدينة وهلذا م لقائما
 بقيت الفرق الفرنسية حتتل املرسى الكبري وحصون وهران.
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لدفع ما تتطلبه مصاريف جيشه  إمكانياتفهذا القائد العسكري التونيس مل تكن عنده 
بلغ  مسؤوالهد سكان وهران فلم يفكر إال يف ملء جرابه الذي هو جراب الشحاذ, مل يشا

جليش الذي ابه البؤس والفاقة إىل حد أن جنده كان يتسول ونفرق عليه اخلبز وكذلك 
تركي ميليشيا جزائرية ومل يعطهم قرياط من عنده وبعبارة شاملة فخري  500كونه من نحو 

فقد باع  ,قةالدين (القائم مقام) مل يفكر إال يف مصلحة جيبه واالستيالء عىل املال بأية طري
فرنك وهو يتحقق أنه يبقى يف  50000للتجار اليهود الرخص إلصدار احلبوب بنحو 

كام أن سلوكه الوضيع أثار  ,كوزيلن ملك فرنسا مل يمض عىل معاهدة إوهران حيث 
أما كبار الرؤساء فلم يقيموا له  ,غضب سكان املسلمني قليل من رؤسائهم وردوا لزيارته

س نسوة وصبيان أر 30وهلذا دخل يف صبيحة بعض األيام ونحو  ,مفأراد أن ينتق ,وزنا
رأس غنم وبقر رسقوها يف طريق رجوعهم من قمع  4000ونحو  ,حممولة عىل السيوف

 األسبانوقد أرضوا أطامع اليهود الذين اشرتوا منهم الغنم وباعوها بدورهم إىل  ,السكان
 تقرير من فظائع.اهـ ملخص يف هذا ال » الخ...واالنكليز بجبل طارق

والتضامن  ,املغريب الذي عنونا به هذه الدراسةـ  إن التضامن اجلزائري :اخلالصة
به, حقيقي, وأنه أثبت وجوده عرب التاريخ, وإنام مل  هاالتونيس الذي ختمناي ـ اجلزائر

يكن هذا التضامن من صنع الوالة والرؤساء بل كان يرعاه أفراد الشعب ويف طليعتهم 
من ملك « لذي وقفه كل اثر االحتالل الفرنيس, والوقوف املخجل إف ,دينعلامء ال

راد سكان البلدين يتلقون مجاعات الالجئني اجلزائريني فكان أ » املغرب وباي تونس
مثل ملسو هيلع هللا ىلص: «ملوهنم معاملة األخ ألخيه جاعلني نصب أعينهم ما روي عن الرسول اويع

حد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر املؤمنني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الوا
 أو كام قال. »اجلسد بالسهر واحلمى

 الدراسة سنخص موضوع التضامن احلقيقي بدراسة أخر. هذه ولضيق جمال
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  )1(ةتافن ومعاھدة القادر داألمير عبمعارك 

معارك : (عليها عنواهنا البلدة كام يدلُّ  هيف هذ يحديث موضوع إنني اخرتت أن يكون
ن هذه املعارك التي خاضها األمري عبد القادر وذلك أل ),ةعبد القادر ومعاهدة تافناألمري 

وكان من نتائجها معاهدة صلح تافنة, هلا مكانة يف تاريخ اجلزائر, وال  مع اجليش الفرنيس
خيلو تأليف من التآليف من ذكرها, وإننا كام نعلم كلُّنا أنَّ تاريخ حروب األمري عبد 

سيِّني, خصص بمئات التآليف, اعتنى هبا جلّ كتاب العامل, مسلمني وغري القادر مع الفرن
ة, تأليف يتناول بالبحث  ة بعد املرّ مسلمني, وال زال معينها مل ينضب بعد, حيث يظهر املرّ
جانبا من جوانب حياته, كام خصصت كثري من اجلامعات األوربية عقد ملتقيات لدراسة 

دة, سواء يف امليادين احلربية أو الثقافية والسياسية. وقد كنت يف  جوانب من حياته املتعدّ
فت باملشاركة يف ملتقى انعقد يف جامعة  شهر يونيو أي جوان من السنة املاضية ترشّ

لدراسة بعض اجلوانب من حياته بعد هجرته إىل الديار  (College de  France)باريس  
ية وا  لعلنيَّة.   الرشقية, عىل ضوء ما اكتشف من الوثائق الرسِّ

امتازت معارك األمري هبذه النواحي التي أعقبتها معاهدة صلح تافنة, بأنَّ الذي  
شارك يف هذه املعارك من اجلانب الفرنيس هو من كبار قادة احلروب والسياسيِّني الذي 
ضت لرتمجة حياهتم بمزيد  وا بتآليف تعرَّ ملعت أسامؤهم يف القرن التاسع عرش, وخصُّ

 وهو اجلنرال بيجو.   من التفصيل 
وقبل أن أدخل يف صميم موضوع هذه املحارضة حسبام يدلُّ عليها عنواهنا,  

                                                 
 ة.صفح )30(تقع يف  خمطوطةاعتمدنا يف إثبات هذه املحارضة عىل نسخة   )1(
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اسمحوا يل أن أستعرض لقطات موجزة من مراحل تاريخ هذه الناحية التي لفتت 
 أنظار الباحثني من قديم, أي بعد الفتوحات اإلسالمية, وقبلها بعرشات القرون.

دت بإلقائها وملا كان الغرض واملقصود   من هذه املحارضات التارخييّة التي تعهّ
زهتا عىل التاريخ املحيلِّ ـ أي: اجلهوي ـ الذي كان حملَّ اعتناء  عرب أنحاء الوطن وركَّ
صون لتاريخ املدن أو القبائل  خني يف تاريخ األدب العريب, إذ كانوا خيصِّ كثري من املؤرِّ

نون فيها من التعرُّ  ة, يتمكَّ قة, سواء يف املجاالت تآليف خاصَّ ض إىل دراسات معمَّ
الثقافية أو السياسية واحلربية, فإنَّني أغتنم هذه الفرص لالقتداء هبم, خصوصا وأنَّ 
ن البلدان املتخلِّفة يف هذه املجاالت, إذ تارخيها مل ينرش منه إالَّ النَّزر  بالدنا تعدُّ مِ

ين: رَ ين املجاوِ نيت  القليل, وذلك حتى بالنسبة للبلدَ املغرب األقىص وتونس, حيث مُ
ن كتَّابِنا ترديده, بل دام ما يَربو  130اجلزائر باستعامر مبارش مل يدم  د كثريٌ مِ سنة, كام تعوَّ

سباين الذي تقمَّص  ه االستعامر اإلِ عىل أربعة قرون, وذلك أنَّ االستعامر الفرنيس سبقَ
طا رها, وإن مل يكن ذلك احلروب الصليبية, وهاجم هذه البالد يف عَرص انحِ طها وتدهوُ

نِه  ن مدُ حظُّ اجلزائر بانفرادها, بل شاركتها بالد املغرب العريب الذي سقطت كثريٌ مِ
دت احلروب الصليبية التي قادَهتا شخصيتان  أيضا, ففي ذلك العهد, عندما حدِّ

 انية.عامليتان ومها: امللك شارلكان, واألسقف كسيمنيز املشهورين بموبقاهتام الالإنس
سبانيِّني هو حمو اإلسالم هبذه الديار, خصوصا بشامل البالد, فقد   وكان هدف اإلِ

ق اجلزائري, فتونس, ثمَّ طرابلس, وقد  سقطت مدينة وهران, ثمَّ بجاية عاصمة الرشَّ
سبقتها مدينتا سبتة ومليلية اللتني الزالتا مِن ذلك العهد ترزحان حتت نري العبودية 

ين, وانضمَّت اجلزائر إىل اخلالفة واهلوان, فحينئذ ت وج وخري الدِّ داخل األخوة عرُّ
العثامنية وكان من نتائج ذلك أنَّ العهد الرتكي الذي دام ثالثة قرون, حافظَ عىل كرامة 
وض البحر األبيض املتوسط, ونجد كثريا مِن الكتَّاب  البِالد وسيادهتا يف كامل حَ
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قون بني االستعام ليبي الذي كان هدفه يغلطون, حيث ال يفرِّ ر األجنبي العُنرصي الصَّ
حمو اإلسالم بالديار اإلِسالمية رشقا وغربا, والعهد العثامين الذي كان سببا يف إنقاذ 
ليبي, وذلك أنَّ علامء بالدنا بعد ما احتُلَّت وهران  البالد مِن براثن هذا الغزو الصَّ

ين باشا وإخ وته, وطلبوا منهم إعانتهم يف طرد وبجاية, هم الذين اتَّصلوا بخري الدِّ
ها األسطول العثامين ـ أي:  املحتلِّني, فأجابوا رغبتَهم, وكانت كلّ املعارك التي خاضَ
زة باجليش اجلزائري, فلهذا ينبغي لنا أن ننتبه وال نرتك للمغرضني تشويهَ  الرتكي ـ معزَّ

هم  تاريخ بالدنا بادِّعاءاهتِم: األتراك كانوا مستعمرين للبالد, زاعمِ مون لتأيِيد مَ ويقدِّ
ر مِن بعض اجلنود األتراك الذين كانوا أقلِّية, وكان  فات املحليَّة, كانت تصدُ بعض التَّرصُّ
وابق واملساجني واملرتَزقة, وهلذا ال ينبغي لنا أن نقبلَ كلَّ ما  ن ذوي السَّ الكثريُ منهم مِ

سائس االستعامرية, فعهدُ األتراك باجلزا ته الدَّ دات اجليش عىل حاكَ ئر خصوصا قبل مترُّ
احلكومة املركزيَّة التي كانت منضوية حتت حكم اخلالفة العثامنية, التي كان دستورها 

يعة اإلسالمية, مما هو معروف ومشهورٌ يف التاريخ.  القرآن الكريم ورفع منائر الرشَّ
لَ بكم إىل عهد األمري ومعارك تافن  ة ـ موضوع وغرضنا من هذا التَّمهيد أن نَصِ

نتهاه,  ولةُ الرتكيَّة باجلزائر, إذ كان بلغ من الضعف مُ حمارضتنا هذه ـ فَعندما ضعُفت الدَّ
ووقع االحتالل الفرنيس إثر االنتفاضات الداخلية التي دامَت ربع قرن, مل يقاوم اجليش 

كي ال بِعاصمة اجلزائر وال بوهران, بل استَسلم باي وهران حسن, فحينئذ انعقَ  د الرتُّ
ين رئيس معهد القيطنة,  بوا والد األمري وهو السيد حميي الدِّ مؤمترٌ من علامء البالد, وانتخَ
ة معارك تنازل البنه األمري عبد القادر عىل احلكم فواصل األمري  ثمّ بعد ما ترأّس عدّ
معاركه مع اجليش الفرنيس خلّد له التاريخ بطوالته وانتصاراته إىل أن أبرم معاهدة مع 

يش الفرنيس, املعاهدة املشهورة بمعاهدة دو مشال, وحينئذ ظهرت أحداث عىل اجل
أي: القبائل التي كانت تؤازر  –املرسح السيايس, فبعض القبائل املشهورة بقبائل املخزن 
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مالة وكان يرتأّسها  وائر والزَّ احلكم الرتكي بالقطاع الوهراين التي من بينها قبائل الدَّ
دت عىل األمري بمختلف الدعاوي الباطلة,  والتحق مصطفى ابن إسامعيل ال شهري, مترّ

مصطفى بن إسامعيل ببقايا بعض اجليش الرتكي الذي رفض أيضا طاعة األمري, 
ة,  ثمّ بلغه أنَّ اجليش الفرنيس رابط  نوا بقصبة املشور, فحارصهم األمري مدّ وحتصَّ

ك خليفته هبذه املنطقة الغربيّة, بأرشقول, أيّ عند مصبّ هنر تافنة, فذهب إليه وكان إذ ذا
البطل السيد البومحيدي, الذي هو من مواليد هذه الناحيّة, فحينئذ أرسل الفرنسيون املدد 
إىل اجليش املرابط بحصن أرشقول حتت قيادة اجلنرال بيجو, فوقعت بني اجليشني أي 

لتقي جيش األمري وجيش اجلنرال بيجو معارك كانت هنايتها معركة السكاك حيث ي
, وكان املقاتلون من جيش األمري معظمهم مل يسبق هلم تدريب,  وادي تافنة بوادي يرسّ
وائر  أما املقاتلون الفرنسيون الذين كان يؤازرهم جيش مصطفى بن إسامعيل من الدَّ
با, وجيشا نظاميا, فكانت الغلبة يف معركة السكاك هذه للجيش  والزمالة, فإنه كان مدرّ

بيجو كرجل سيايس وحريب, إذ كان كغريه من نخبة قادة اجليش الفرنيس الفرنيس, إال أنّ 
خاض غامر احلرب مع نابليون التي هبرت العامل إذ ذاك, فقد أدرك أنّ جيش األمري ال 
ينقصه إال التدريب, وهلذا فينبغي أن يقرأ له ألف حساب, واألحسن أن يسعى يف 

ل إىل إبرام هذه املعاهدة ـ أي: الصلح, وبعد مفاوضات دامت ما يقرب من سنة توصَّ 
معاهدة الصلح ـ التي اشتهرت بمعاهدة تافنة, هذه هي اخلطوط العريضة ذكرناها بإجياز 
لسلة من  كتمهيد ملوضوع بحثِنا, وال خيفى عىل حرضاتكم أيضا أنَّني يف هذه السِّ

ا عىل إفادة اإلخوة احلارضين يف هذ ه املنتديات املحارضات مل يكن املقصود منها منحرصِ
اعتَني ثمَّ نفرتق, بل الغرض منها نرشها وتوزيعها  اعة والسَّ التي نقيض معهم فيها السَّ
داخل البالد وخارجها, إذ كثريا ما نتَّصل مِن خمتلف بلدان العامل من طلب توضيحات 
لبعض أحداث مراحل تاريخ اجلزائر يف القديم واحلديث ـ أي: من عهد الفتوحات إىل 

ا امتازت بانتصارات رائعة, عهد األم ة, حيث إهنّ ري ـ وكانت ملعارك األمري عناية خاصّ
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م يف  هبرت قادة اجليش الفرنيس وإن مل يرصحوا بذلك يف كتب التاريخ املتداولة, فإهنَّ
راهتم مل خيفوا هذه احلقائق, وقد نرشت معظم هذه التقارير  تقاريرهم الرسمية, ويف مذكِّ

م, ومن املعارك 1930ي عىل احتالل اجلزائر الذي وقع سنة بمناسبة االحتفال املئو
مة التي انترص فيها األمري انتصارات باهرة,  التي تسبَّبت عىل  معركة وادي املقطعاحلاسِ

وائر والزمالة بإيعاز من رئيسهام مصطفى ابن إسامعيل وتشجيع اجلنرال  د قبيلتَي الدَّ مترُّ
عىل الثالث مائة قتيل وجريح, ومجيع العتاد, هذا  وخرس فيها الفرنسيون ما يزيد تريزيل,

عر الذي كانا يصيبان اجليش الفرنيس. ومل خيفه قادةُ اجليش يف  زيادة عىل اهللع والذّ
 تقاريرهم املذكورة كام سبق لنا ذكره.

لوا هذه املعركة: إنَّ املاريشال   خون الذين سجَّ ولنذكر هنا ملخَّص ما ذكره املؤرِّ
, انضمَّ إليه أعداء األمري الذين كان 1836عنيِّ واليا عاما عىل اجلزائر سنة ملَّا  كلوزيل

ن تلمسان والطَّريق  يرتأَّسهم  مصطفى بن إسامعيل, ونظرا لقرب مرسى أرشقول مِ
عليها كمرسى ملدينة تلمسان, وأنشأ هبا  كلوزيلبينهام معبَّد, وقع اختيار املاريشال 

ل عىل طريقه صنا حربيا ليسهِّ ربط مدينة وهران بتلمسان, وحينئذ بلغ األمري اخلرب  حِ
يِّق عىل اجليش الفرنيس احلصار  ه, وملا ضُ ه وحارصَ ٌ تلمسان, فقصدَ وهو حمارصِ

ل هذا احلديث.  استغاثوا فجاءهتم النَّجدة عىل يد املاريشال بيجو كام ذكرنا ذلك يف أوَّ
يشال كلوزيل ـ أي: قبل وقعت املالقاة األوىل بني جيش األمري وبني جيش املار

حلاق نجدة بيجو ـ وكان قائد اجليش إذ ذاك مصطفى ابن إسامعيل ومعه املرتد الرائد 
يوسف العلم, كام كان يسمى إذ ذاك ألنّه من أصل إيطايل وتربى يف قصور بايات 
تونس كمملوك وأظهر اعتناقه لإلسالم ثمّ التحق باجليش الفرنيس عند احتالل اجلزائر 

ريا عىل املسلمني إذ كان ذا مكر وخداع, ولكنّه جازاه الفرنسيون كام يقول وكان خط
زمالة  هم عىلؤاها هلم, ومن بينها استيالرغم خدماته التي أدَّ  » رنامَّ جزاء سِ : «املثل
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لة لألمري, وقد كانت هذه الكارثة التي  األمري بطاقني, والزمالة هي العاصمة املتنقّ
وك دومال هي التي سقطت هبا يف أيدي األعداء   , حتت قيادة1843وقعت سنة  الدُّ

قت, وعىل ذكر مصري هذه اخلزانة التي كثر  خزانة كتب األمري عبد القادر التي مزّ
ا نقلت إىل املغرب, وعدد كتبها اآلالف...الخ,  احلديث عنها, وقد قرأت منذ أشهر أهنّ

يتها عنده ال فهذه ترهات وأكاذيب ال أصل هلا, وعىل ذكر خزانة األمري  التي كان ألمهّ
يسمح بمفارقتها بوضعها يف املدن التي كانت هدف اجليش الفرنيس, فكان يصحبها 
معه, إذ كان األمري من رجال العلم والصالح, ونشاطه يف هذه امليادين مل يكن أقل من 
ن نشاطه يف امليدان البطويل, وكمثل نسوقه عىل هذا, هو أنّه عندما كان حمارصا لتلمسا

يف أحرج األوقات, كان معه كتاب صحيح البخاري وقد وجد هذا الكتاب, وكتب 
ل ورقة منه ماعليه   هختمت صحيح البخاري أربع مرات بعض«ييل:  بخطّه ويف أوّ

أمري املجاهدين عبد القادر بن  دراية, وأنا عبد ربّه كثري الذنوب واألوزار هرواية وبعض
طف اهللا به يف الدنيا ودار القرار, ثمّ رشعت يف حميي الدين بن من مصطفى الراشدي ل

ابتداء اخلامسة وأنا حمارص تلمسان عجل اهللا بفتحها وأعادها دار سالم وإيامن بجاه 
 ». النبيّ وآله, والبخاري ورجاله, و السالم

ولنرجع إىل مواصلة احلديث عن معارك تافنة التي أعقبتها معاهدة الصلح كام 
رها أحد قادة اجلي راته, وهذا القائد هو اجلنرال (حرّ ) Daumasش الفرنيس يف مذكّ
ل ضابط فرنيس, عنيّ ممثّال لدولته سفريا عند األمري(عبد  الذي سبق له أن كان أوّ

القادر) بعاصمة معسكر بعد إبرام معاهدة دوميشال وكان يتقن العربيّة, ثمّ بقي متّصال 
 عندما عرض املاريشال«اس هذا: باألمري خصوصا أيام أرسه بقرص أمبواز, قال دوم

بيجو عىل األمري الصلح مجع األمري رؤساء الدين واستفتاهم يف الصلح املعروض 
رهم من العودة إىل انتقاده, كام فعل بعضهم  عليه, فأجابه أغلبهم باملوافقة, وحينئذ حذّ
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ل الذي عقده مع اجلنرال دو ميشال واشتهر أيضا بمعاهدة  دو بعد إبرام الصلح األوّ
ميشال, وقد طرح سؤال يف املوضوع عىل اجلنرال دوماس, وكان الذي طرح هذا 

من املستفيد من هذا الصلح , هل  :السؤال من كبار قادة اجليش الفرنيس ونصّ السؤال
 األمري عبد القادر أم حكومة فرنسا?, وكان طرح هذا السؤال كام يظهر من فحو

لح فقال دوماسجواب دوماس بعد استئناف احلرب بعد إبر استفاد األمري  :ام الصّ
زه, ولكنه خرس معنويا حيث مل يبق له ذلك النفوذ الديني  ماديا, حيث نظّم جيشه وجهّ

بالنفوذ الفرنيس عىل البليدة  وذلك  ملا اعرتف, »الدين حماربة عدوّ «الذي يذكيه 
حيث كان الناس والقليعة مع دفع رضيبة سنويّة فلم يبق له متتّع بلقب أمري املجاهدين 

يتسابقون إىل اجلهاد, ويتحملون كلّ التضحيات أما األمري فقد اغتنم فرصة اهلدوء 
وأخضع كلّ القبائل املشكوك يف والئها له, وأكثر ذخائر احلرب, واشتغل باجليش 
النظامي, حيث  استبدل النفوذ الروحي بالنفوذ املادي, إال أنّه كان يدافع عن نفسه بأنّ 

ه هبا فرنسا, وإذا كان ما كان يدف عه رضيبة هو يف احلقيقة ثمن لألسلحة, التي كانت متدّ
يف حاجة إىل االستعداد للحرب, بعد أن أقام الدليل خلصومه أنّه ال مطمع هلم يف 

د عليه ما دام الفرنسيون مساملني له, ثمَّ اسرتسل دوماس يف جوابه فقال:  كان «التمرّ
لدوائر والزمالة قبيلة انقاد التي مل تنسى رئيسها عالوة عىل رؤساء ا األمريخصوم 

يخ بالغامر د دوماس بقيّة القبائل التي كانت تضم يالشّ الرشّ  راملخنوق بمعسكر ثمّ عدّ
ا كانت تتمتّع بالنفوذ والسيادة  يف العهد الرتكي  ها أهنّ لألمري ألسباب خمتلفة, وأمهّ

ان ينقسمون إىل قسمني, قسم املخزن الذي يتمتّع بجميع احلقوق,  حيث كان السكّ
ـ أي: كانوا  أي الشعب الذي كانت ترهقه الرضائب والسخريّة ,وقسم الرعايا

ان, وجلمع احلبوب وخمتلف املنتوجات,  يسخرون إليواء اجليش املنتقل ملراقبة السكَّ
 بني طبقا ت فيتوىلَّ أفراد الشعب نقلها, ثمَّ احلرس إىل غري ذلك ـ فلام بويع األمري سوّ

الح, كام أنّ املقاييس التي كان  م  ال يتفاضلون إال بالتقو والعمل الصَّ الشعب وأهنّ
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ين, ورضب  يرعاها عند اختياره لوزرائه وقضاته وإطارات دولته من رجال العلم والدّ
ل عهده, أي عندما بويع, واختذ مدينة  األمثلة الرائعة بسلوكه الشخيص, فكان يف أوّ

سكن بمنزل بسيط ال امتياز له عىل مساكن جماوريه, وكان معسكر عاصمته, فكان ي
لح بني املتخاصمني, وكان عندما يقود جيشه للحرب هو  جيلس يف مساجد املدينة للصّ
م إلمامتهم يف الصلوات, ويقرأ درسا يف التفسري أو احلديث دبر كلّ صالة,  الذي يتقدّ

عىل امللوك والسالطني, بل سار سرية ويف احلقيقة أنّ األمري بعد توليته, مل جيعل مثله األ
اشدين, وعندما وضعت حربه أوزارها, وقادته السلطات إىل أمبواز, التي  اخللفاء الرّ
ة وزاره يف معتقله نفس اجلنرال دوماس فوجده يعلّم أوالده وأوالد رفقائه  أقام فيها مدّ

ا جتاذب احلديث مع القرآن عىل األلواح, أي عىل الطريقة التي قرأ هو هبا القرآن, ومل
ل سفري فرنيس أرسل  دوماس الذي كام سبق لنا ذكره كان يعرفه غاية املعرفة إذ هو أوّ
إىل معسكر بعد املعاهدة األوىل املعروفة بمعاهدة دو ميشال وكان موضوع احلديث 

مل يبق لنا من السالح إال هذه «بينهام قضيّة السالح, فقال له األمري عىل سبيل البسط: 
نه يف (»واح األل راته, ففهم اجلنرال مقصده الذي دوَّ  .)1()مذكِّ

ولنرجع إىل احلديث عن معاهدة تافنة لنذكر انطباعات األمري عليها وقد ذكر هذه 
ص بيجو بتأليف بمناسبة مرور مائة سنة عىل  االنطباعات اجلنرال أزان الذي خصّ

ي إبراهيم التي دارت معاركه مع األمري وباخلصوص املعركة املشهورة بمعركة سيد
رحاها قبل انتهاء حرب األمري مع الفرنسيني بسنة وكلّفت خسائر فادحة إذ كان عدد 
القتىل يربو عىل املائتني كام صادف أن كانت قبيلة بني وارسوس حمارصة, وكانت قافلة 

 ُ , فوقعت كلُّها يف قبضة املجاهدين, وكان عدد األرس تْ نْشَ عسكرية خرجت منها إىل متِ

                                                 
ال يف البساطة والتواضع أن حيرتف ملك لفت أنظار العامل إليه تعليم القرآن, أي فهل هناك مث  )1(

ة إيامنه.      ار لوال قوَّ   مؤدِّب أو درَّ
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لها ونرشها  كذلك يبلغ حوايل املائتني, وهذا هو مضمون انطباعات األمري التي سجَّ
   نَّ إ :بفاس ما ييل ألحد أصدقائه 1838أوت  8كاتب األمري يف «الذي قال:  أزاناجلنرال 

لح معنا,  ق أنَّ الفرنسيِّني يرغبون يف الصُّ قضاء احلوائج يتوقَّف عىل الكتامن, إنه من املحقَّ
طلبوه منَّا إال ملصاحلهم, فاهللا كفيل بقلب األوضاع وبتكليل أعاملنا بالنجاح, كام ومل ي

د بني املسلمني, كنَّا  نريد أن ال نجيب رغبة الفرنسيِّني لح لو مل إىل الصُّ  نسأله تعاىل أن يوحِّ
ل تزويدنا منه بإعانتكم  نكن  هـ ا »يف حاجة أكيدة إىل العتاد والسالح, فاهللا أسأل أن يسهِّ

سالة بقوله:  أزانوعلَّق اجلنرال  لح, ال «عىل هذه الرِّ فهذا هو النظر احلقيقي يف الصُّ
وك دورليان عىل » بيجوكام اعتقده  بالقطاع القسنطيني لتمهيد  البيبان, وبعد هجوم الدُّ

الطريق بني قسنطينة وعاصمة اجلزائر, تداخل األمري ملنعه فاستأنفت احلرب بينهام يف 
م ـ أي: بعد توقيع معاهدة تافنة بحوايل سنتَني ـ فكان هذا 1839من نوفمرب العرشين 

ة  ن عدَّ لح ومتزيق بنوده التي أثارت موجات استياء مِ من األسباب إىل نقض الصُّ
من  بيجوجهات ال يسعنا املجال لتتبُّعها, وإنَّام نذكر أنه ملا أبرمت هذه املعاهدة طلبَ 

ند مفرتق األمري مالقاة ودية, فأجابه  د الذي هو عِ األمري لرغبته وعنيَّ مكان املوعِ
ميش, وبني صاف, وطريق وهران, حيث نجد النَّصب  ابط بني الرَّ الطريق الرَّ

باألمري بعد إبرام معاهدة تافنة,  بيجوالتذكاري, وهذا النَّصب أقيم يف حملِّ مالقاة 
عاهدة, وقد كانت هذه املالقاة وليس هو ـ كام يعتقد ذلك كثري من الناس ـ حملّ إبرام امل

جل  هي األوىل التي اجتمع فيها األمري بقائد فرنيس يتقمَّص مسؤولية عظيمة, وقد سُ
إنَّني جعلتُ نفيس كفيال «خاطب األمري بقوله:  بيجواحلديث الذي دار بينهام, فكان أنَّ 

ند ملك فرنسا  نا , فإنَّ دفسوف ال تندم عىل ذلك«, فأجابه األمري: »لك عِ يننا وأخالقَ
ألمري تلمسان وألقى فيها قصيدة قصد ا ثمَّ , »العربية تلزمنا أن نُحافظ عىل عهودنا

     :رائعة, من مجلة ما قاله فيها
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ت تلمســان يــداها ــون مــدَّ  إىل الصّ
 وقــد رفعــت عنهــا اإلزار فلــج بــه
ـــوره ـــق ن هيا تفتّ ـــدّ  وذا روض خ

 ولبّت فهـذا حسـن صـوت نـداها
ـــن زالل ـــؤادا م د ف ـــرّ ـــداها وب  ن

 فال ترض من زاهي الرياض عداها
  :إىل أن قال

 وخابت ظنون املفسدين بسعيهم
 قد انفصمت من تلمسان حباهلـا

ــا ــاك مناه ــداء هن ــل األع  ومل تن
ــا ــلّ عراه ــت ال حيُ ــت وآل  وبان

 إىل أن قال:  
 وملا علمت الصدق منهـا بأّهنـا
 ومل أعلمه يف القطر غريي كافال

تـيفبادرت حزما وانتصارا هب  مّ

 عالهـا زتُ أنالتني الكريس وحُ 
هـــا وهباهـــا  وال عارفـــا يف حقّ
ــا ــفاء دواه ــا ش ــا حب  وأمهرهت

   :إىل أن قال
حتها ثوبا من العـز رافـال  ووشّ
 ونادت أعبد القادر املنقذ الذي
 ألنّــك أعطيــت املفــاتيح عنــوة
 ووهران واملرساة كالّ بام حوت

 

 فقامــت بإعجــاب جتــرّ رداهــا
ثْ أَ   مـن بحـار هواهـاأناسا  تَ غَ

ــا عــزّ اجلزائــر جاهــا  فــزدين أي
 ناهـااك مُ من محِ  زاتٍ حائِ  تْ غدَ 

 

ة شخصيات  ن طرف عدَّ ذكرنا أنَّ معاهدة تافنة أثارت موجات غضب واستياء مِ
سياسية وعسكرية, وتتبَّعوا الداعي الذي أد بيجو إىل إبرام هذه املعاهدة, وقد 

كا يف  االنتخابات الربملانية ببالده وعجز عن متويلها اكتشفوا أنَّ بيجو الذي كان منهمِ
فاغتنم هذه الفرصة وارتشاه أعوان األمري, وعىل كلِّ حال فإنَّ معاهدة تافنة هذه 
شغلت الفكر العام األوريب بصفة عامة, والرأي العام الفرنيس بصفة خاصة, وهم ما 
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لٌّ  د, وكال كُ بينها قضيّة ارتشاء األمري منهم ملخالفيه التهم التي من  بني حمبِّذ ومنتقِ
 الذي )Leon Roche, وكان من مجلة الذين انتقدوا بيجو الكاتب املشهور (لبيجو

لفرنسا أن  إذا قدر يف املستقبل«سنة, فقد علَّق عليها بام ييل:  12استخدمه األمري 
 تتعاهد مع رئيس مسلم, فلتعلم أنَّ هؤالء املسلمني من ساللة الربابرة, الذين حاربوا

الروم منذ ألفي سنة وحقدهم عىل الكافر ال زال كامنا يف النفوس ولرتاجع ـ أي: 
لح فرنسا ـ التي كانت تعقد يف عهد الرومان, بينهم وبني الرببر, ولتحذر من  عقود الصّ

 اهـ ».العقلية الرببرية املصبوغة بالعقيدة اإلسالمية
ذكرناها, وقبل اخلتام هذه اخلطوط العريضة من تاريخ معارك تافنة ومعاهدهتا 

خني العرب الذي قال يصف الفرتة التي أعقبت  نذكر رأي أحد املعارصين من املؤرّ
ومل تكد أواخر سنة «معاهدة تافنة ثمَّ نقضها واستئناف حرب األمري مع فرنسا, فقال: 

زام خطّة الدفاع يف كلّ ناحية, وأخذ نطاق تحتلّ حتى أكره األمري عىل إل 1841
وكان  ,يتسع شيئا فشيئا,, وصار األهايل يعربون عن تعبهم من طول املقاومةاالستعامر 

) رضبة أصيب هبا األمري من 1843ماي14وك دومال عىل الزمالة بطاقني (استيالء الدُّ 
من البحر, ويكسب  بالقنابل ورضبت طنجة: «ن تفصم ظهره... إىل أن قالأ غري

زائر يكسب بيجو معركة ايسىل, ويدك عىل اجل اجلنرال بيجو الذي عنيّ واليا عاما
حصون اجلديدة ـ أي: التي كان يسميها الفرنسيُّون موقادور ـ  يلنڤجوااجلنرال 

م, فاتَّقدت نريان ثورة 1845ن العفو من فرنسا, وحلَّت سنة ويطلب موالي عبد الرمحٰ 
ن تلهي الفرنسيِّني هبا, ولكنَّ الثَّائر أبو معز ة الذي ثار بالظهرة الظهرة, فاستفاد األمري مِ

ن االنكسارات, وكان  ة مغامرات, وكثري مِ دَّ ه عىل تسليم نفسه للفرنسيِّني بعد عِ أُكرِ
ة إىل  ة بعد املرَّ د املرَّ األمري عبد القادر يف حرب الكر والفر التي أجلأته إليها الظروف يرتدَّ

اد والعتاد, وعند رجوعه بعد واق عة حرب املغرب املغرب السرتاحة اجليش ورشاء الزَّ
مع بيجو طورد من كلِّ جانب, وأجلأه املغرب بعد معارك عنيفة أن يسقط يف الكمني 
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الذي نصبه له اجلنرال المورسيار, الذي سبق لنا احلديث عنه من أنه عند واقعة سيدي 
إبراهيم كان حمارصا لبني وارسوس, فاستسلم األمري يف نفس املوضع الذي أحرز فيه 

وهكذا طويت  1947ديسمرب  23ـ أي: سيدي إبراهيم ـ يف  انتصارات باهرة
سنة صمدت فيها فئة قليلة كان معظم قادهتا من  15صفحات من البطولة دامت 

جني من معهد القيطنة البسيط, وقفت هذه الفئة يف وجه جيش لدولة  الفقهاء املتخرِّ
ة دولة من دول العامل,  قويّة بلغت يف عهدها من القوة والبأس والغنى, ما مل تضاهها أيّ

بوا يف خمتلف ساحات احلروب بأوربا ومرص وآسيا مع  وكان قادة جيشها الذين تدرَّ
ل, مل يصمدوا يف وجوههم فقط بل كانوا يكبِّلوهنم اخلسائر واهلزائم  نابليون األوّ

نيعة, مثل هزيمة وادي املقطع, ثمَّ هزيمة سيدي إبراهيم وغريمها.  الشَّ
فحات  لت أحداث هذا الوادي ـ أي: واد تافنة ـ الذي طبع هذه هي الصَّ التي سجَّ

معاهدة األمري وفرنسا باسمه, هذا وإن كان هدف هذه املحارضات التي اخرتنا هلا تاريخ 
الناحية اجلهوي, وتاريخ هذه الناحية مفعم باألحداث اجلسيمة يف القديم واحلديث, أي قبل 

ثنا به عن معا رك األمري يف هذه الناحية قليل من الكثري, إذ جمال هذه اإلسالم وبعده, وما حتدَّ
فينا أنَّ  ع بأكثر مما اقترصنا عليه, وغرضنا هو أن نلفت انتباه مثقَّ املحارضة ال يسمح لنا بالتوسّ
اهنا األشاوس  لت مواقف سكَّ بالدهم عاشت أحداثا عظيمة قلبت وجه التاريخ, وسجَّ

أنجبت امللك الشهري عبد املؤمن بن عيل الكومي الذي  بمداد الفخر, إذ هذه الناحية هي التي
ة قليلة كامل بالد املغرب العريب,  دين, تلك الدولة التي اكتسحت يف مدَّ س دولة املوحِّ أسَّ
وبالد األندلس, والزالت آثارها العمرانية والثقافية ملء الكتب, كام الزالت حملَّ اعتناء 

ر بأنَّ أسالفه خلقوا الكتَّاب والباحثني مِن خمتلف األديا ن واألجناس, فعىل اخللف أن يتذكَّ
املعجزات حقا, قوال وعمال, وخلَّد هلم التاريخ األجماد والبطوالت, ومل يكونوا يف أيِّ وقتٍ 
رَ عىل سواعد  مِن أوقات تارخيهم املجيد يعيشون عىل اهلامش, فام عىل اخللفِ إال أن يشمِّ

, ويعتزَّ بامضيه, ويعمل لي  كون خري خلف خلري سلف.اجلدّ
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  بعض معارك حاسمة

  )1(دھا التاريخ في الغرب الجزائريخلَّ 

إن من مجلة ما امتاز به الدين اإلسالمي هي فتوحاته املتوالية, وانضواء أمم قوية 
لعبت أدوارا يف التاريخ احلضاري والثقايف عدة قرون, وبالضبط متتد رقعتها ما بني بالد 

ندلس وجزء من فرنسا غربا, كل ذلك يف مدة ال جتاوز القرن, الصني رشقا إىل بالد األ
وكان معظم اجليش الذي خاض غامر هذه احلروب قريب عهد باعتناق اإلسالم, 
وحاول كثري من الباحثني أن جيعلوا أسباب الدخول يف دين اإلسالم خصوصا يف 

ة قرون فلم يعتنق إفريقيا الشاملية التي رغم بقاء دول أوروبا, كروما وكالبزنطيِّني  عدَّ
مرتبطني « ملوكهم أي النرصانية وبقي السكان كام قال ابن خلدون  سكان البالد دين

بالود والتعاون معهم, ويعينوهنم يف احلروب, فلم يعتنق النرصانية منهم إال أقلية, أما 
ا ما قاله , هذ» األكثرية فقد بقيت عىل حاهلا وعاداهتا وتقاليدها إىل أن أتى اهللا باإلسالم

, وقد كتب كثري من الباحثني الفرنسيني ويف طليعتهم الكاتب الشهري ابن خلدون
جورج ماريس األستاذ بجامعة اجلزائر يف عهده واملتخصص يف تاريخ اآلثار اإلسالمية 

ضَ بالسيف وهلذا أسلم Berberieيف كتابه: ( عني بأن اإلسالم فُرِ ) ردا عىل املؤرخني املدَّ
بر, بعد الفتوحات فرد جورج ماريس عليه وبني اليهود والرببر, فقال: جل سكان الرب

, »رشق واملغرب حمافظني عىل ديانتهملو كان هذا الزعم صحيحا ملاذا بقي اليهود يف امل«
وقد تناول هذا املوضوع كثري من الباحثني فبينوا أن اإلسالم ليست ديانته مبنية عىل 

                                                 
 ة.صفح )38(تقع يف  خمطوطةاعتمدنا يف إثبات هذه املحارضة عىل نسخة   )1(
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د ما يعتنق الغري املسلم دين اإلسالم فله ما العنرصية أو االستغالل, وهلذا بمج رَّ
 للمسلمني وعليه ما عليهم, وأيدوا هذه النظرية بحجج قوية ال تقبل اجلدل. 

هذا متهيد كمدخل قدمناه ملوضوع حديثنا الذي خصصناه هلذه الليلة من ليايل 
رمضان الذي زيادة عىل أنه ركن من أركان اإلسالم فإنه شهر ذكر الفتوحات 

وأصحابه الذي وقع الكثري منها يف هذا الشهر املبارك  ملسو هيلع هللا ىلصإلسالمية وغزوات النبي ا
ويف طالئعها غزوة بدر وفتح مكة املكرمة, وملا كانت هذه الغزوات خصصت بتآليف 
قيمة يف مجيع البالد بمختلف اللغات كانت انتصارات املسلمني يف حروهبم سواء يف 

ز باالنتصارات الباهرة لفتت أنظار كثري من ثم يف عهد خلفائه متتا ملسو هيلع هللا ىلصعهد الرسول 
أصحاب السري ومؤرخي احلروب, إذ رغم ما تعرضت له البالد اإلسالمية رشقا 
وغربا من تدهور وانحطاط وختلف حيس ومعنوي فقد بقيت آثار البطولة تتجىل يف 
حروهبم إىل عهدنا األخري, الذي طغت فيه املاديات والتقدم الصناعي, واخرتت يف 

رنا هذه الليلة بمنظمة املجاهدين أن أحدثكم كام يدل عىل ذلك عنوان هذه سم
) خصوصا وأن معارك حاسمة خلدها التاريخ يف حروب الغرب اجلزائرياملحارضة: (

البالد جتندت لالحتفال بذكر مرور ثالثني سنة عىل اندالع ثورة جبهة التحرير 
يرتك جله, واملثل العامي الذي فيه وعمال بالقاعدة التي تقول: ما ال يدرك كله ال 

, فلنتحدث عن » ي يف حممودت تعزِّ ت رجلها ممدود, وراحَ خالَّ «حكمة إذ يقول: 
بعض املعارك احلاسمة خاضها اجليش اجلزائري أثناء االحتالل الفرنيس واالحتالل 
االسباين وقبله يف بالد الغرب اجلزائري هبرت مؤرخي احلروب الذين ال زالوا 

هنا وخيصصوهنا بالتآليف القيمة إذ الصبغة التي اصطبغت هبا حروب املسلمني يتعهدو
§  ¨  ©  ª  »   هي ترجع إىل الفداء الذي وصفه اهللا تعاىل بقوله: ﴿

  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²±    °  ¯   ®  ¬
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قليال إىل الوراء لنواصل حديثنا عن األسباب الداعية إىل اعتناق سكان  ولنرجع
إفريقيا لإلسالم برسعة وسهولة, اليشء الذي مل يقع يف عهد الرومان والبيزنطيني 
والزالت هذه األحداث الشائكة تثري البحث واجلدل إىل يومنا هذا, كان اإلسالم يمتاز 

إفريقيا بتقدير سكان إفريقيا عىل اختالف  عن من سبقه من الدول التي احتلت بالد
مذاهبهم العقائدية فأول دولة تكونت يف الشامل اإلفريقي باجلزائر هي دولة مغراوة 
التي كانت تنتمي إىل القبيلة الرببرية من زناتة وكان موقعها يمتد من سهول مليانة إىل 

رس إىل اخلليفة وهران فوقع أمريها ونزمار أسريا عند الفاحتني فأرسل صحبة األ
عثامن بن عفان فأسلم عىل يديه فمنّ عليه اخلليفة وأقره عىل حكم قبيلته فكانت دولة 
مغرواة هذه أول دولة إسالمية تكونت يف اجلزائر, ويف عهد هذه الدولة أسست مدينة 

هجرية يف عهد خزر املغراوي الذي كان مواليا لبني أمية ملوك  290وهران سنة 
عبت دولة مغراوة هذه أدوارا يف تاريخ اجلزائر واملغرب إىل أن ظهرت األندلس وقد ل

الدولة العبيدية الفاطمية بـ إيكجان ـ جبال البابور ـ وارتاعت هلا إذ ذاك خالفة بني 
العباس باملرشق, ودولة بني أمية باألندلس وبالد املغرب األقىص, وانترصت للدولة 

برية وكان عىل رأسها إذ ذاك زير بن مناد وولده العبيدية الفاطمية قبيلة صنهاجة الرب
بذكر  1972بلقني الذي أسس مدن اجلزائر ومليانة واملدية, واحتفلت اجلزائر سنة 

 تأسيس هذه املدن ملرور ألف سنة عىل تأسيسها. 
وأعطت الدولة الفاطمية الترصف التام لقائدها زيري بن مناد وولده بلقني, وبعد  

طمية يف فتوحات رشق البالد, انتقل ملكها املعز لدين اهللا الفاطمي توسع الدولة الفا
إىل مرص حيث اختذها مقر حكومته, وخلف عىل رأس بالد املغرب, أي اجلزائر 
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وتونس بلقني بن زيري وكان مركز بلقني بن زيري, بأشري قرب مدينة ملدية, ورغم 
وكان املقر الرئييس للدولة ترك املعز لدين اهللا الفاطمي تونس واجلزائر إىل بلقني 

الفاطمية مدينة القريوان التي بنى فيها األغالبة القصور العديدة فلم ينتقل إليها بلقني 
بل بقي حمتفظا بمقر أرسته يف جبل أشري, وكان قبل انتقال املعز لدين اهللا الفاطمي إىل 

نت مرص ليتخذها عاصمة دولته, وقعت حرب رضوس بني الفاطميني ومغراوة وكا
مالقاة اجليشني إىل الفاطمي واملغراوي ما بني مدينة البطحاء وتيارت فاهنزم جيش 
مغراوة رش هزيمة وكان بلقني هو قائد جيش الفاطميني وقد وصف هذه املعركة كثري 

ن بن خلدون. التجأ ما تبقى من أمراء من الكتاب والباحثني ويف طليعتهم عبد الرمحٰ 
ندلس حيث كانوا موالني مللوك بني أمية وكان عىل رأس مغراوة إىل املغرب وإىل األ

مغراوة زيري بن عطية الذي أسس مدينة وجدة ليواصل كفاحه واالنتقام من بلقيس 
وقومه, رغم شيخوخته وهرمه وجروحه اخلطرية, هذه لقطات من تاريخ الغرب 

إليها: اجلزائري ذكرناها باختصار كتمهيد ملوضوع دراستنا وهي كام سبقت اإلشارة 
, وحيث إن جمال هذا بعض معارك حاسمة خلدها التاريخ يف بالد الغرب اجلزائري

 احلديث قصري فلنبدأ ببعض املعارك القريبة العهد: 
: وقعت يف أول عهد مقاومة األمري عبد القادر بوادي املقطع إذ ملا أبرم األوىل 

لكا, وكانت هذه املعاهدة األمري عبد القادر معاهدة صلح مع الفرنسيني إثر مبايعته م
مشهورة يف التاريخ بمعاهدة دوميشال, اسم اجلنرال دوميشال, الذي كان حيكم منطقة 
وهران, واتفقا عىل اختاذ مدينة أرزيو مركز املبادالت التجارية ومقر سفريي األمري 
وفرنسا فلم ترض هذه املعاهدة غالة االستعامر وكان عىل رأسهم املارشال بيجو 

م تبديل اجلنرال دوميشال املذكور وعينوا مكانه أي حاكم  منطقة وهران, فأمكنه
اجلنرال تريزيل وكان اجلنرال تريزيل يعتقد أنه يف أول معركة مع األمري يقيض عليه 
ويشتت شمله فسارع إىل االتصال بالقائد مصطفى ابن إسامعيل وكانت املالقاة 
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 إىل األمري وهو يف مدينة معسكر عاصمة بالكرمة فشجعه عىل التمرد, وعندما بلغ اخلرب
حكمه أرسل إىل اجلنرال تريزيل ينذره ويذكر بأن فرنسا مرتبطة بمعاهدة دولية مع 
األمري واتصاله وجتوله يف مناطق حكم األمري تعد خرقا للمعاهدة وسيتحمل وحده 
دا عاقبتها, فلم يلتفت إليه تريزيل بل واصل مسريته إىل سيق فجاء األمري مستع

للمالقاة, وكانت املعركة األوىل قرب سيق (غابة موالي إسامعيل) فحينئذ تبخرت 
أحالم اجلنرال تريزيل وصار يفكر يف اخلروج من املأزق وهو الرجوع إىل مدينة أرزيو, 
فرجع عىل طريق مرسى احلجاج وكان جيش األمري له باملرصاد وكانت املالقاة بواد 

ت قتيال ومجيع العتاد احلريب وفرّ  600اجليش الفرنيس  املقطع فكانت نتيجتها أن خرس
بقايا اجليش املنهزم إىل أرزيو مذعورة واتفق املؤرخون والرؤساء العسكريون 
الفرنسيون أن األمري تتبعهم إىل أن دخلوا أرزيو ولو شاء ألجربهم بالتسليم وإلقاء ما 

اجلنرال ) Drouet Derlonنرال (بقي هلم من السالح, وقد أدان الوايل العام باجلزائر اجل
 تريزيل عىل هتوره الذي ال مربر له اللهم إال طموحه إىل نجمة زائدة.

ولنقف قليال عند هذه املعركة التي سجلها املؤرخون بمزيد من البيان والتفصيل  
خصوصا يف تقاريرهم األصيلة الرسمية, كانت معارك األمري مع الفرنسيني متتاز من 

 ايتها بالذعر واهللع الذي يلحق اجليش الفرنيس.بدايتها إىل هن
وملا مل يسع املقام لتتبع كل هذه املعارك نكتفي بذكر آخر معركة وقعت بني األمري  

واجليش الفرنيس قبل انتهاء احلرب بسنة واحدة وهي املعركة املعروفة يف التاريخ 
 , وهذه نبذة منها.بمعركة سيدي إبراهيم وقد وقعت يف الكركور ضواحي مدينة مغنية

كان األمري يف أواخر عهده يلتجئ املرة بعد املرة إىل الدخول بجيشه إىل املغرب  
األقىص لالستجامم ولرشاء األسلحة ثم يرجع الستئناف حربه, وصادف يف تلك السنة 

كان قائدا بمنطقة الغزوات ) Montagnacأن الكولونيل مونطانياك ( 1847أي سنة 
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مري بمجرد رجوعه, وبالفعل رجع األمري فلم يمهله الكولونيل يرتبص الختطاف األ
مونطانياك بل هامجه وكانت حربا رضوسا, فخرس فيها اجليش الفرنيس مائتني قتيال 
ومثلهم أرس وعىل رأس القتىل عدد من الضباط من بينهم قائد املنطقة الكولونيل 

ي آخر معركة دارت رحاها مونطانياك, كانت هذه املعركة أي معركة سيدي إبراهيم ه
بني األمري وبني اجليش الفرنيس, وقد أدان رؤساء اجليش الفرنيس, الكولونيل مونطانياك 
عىل هتوره وافرتاضاته اخلاطئة وقد خصصت معركة سيدي إبراهيم هذه بدراسات قيمة 
كشف فيها الغطاء عن كثري من األرسار شوهت فيها احلقائق وكان آخر ما وصلنا من 

) الذي كان عضو أكاديمية التاريخ كتبه Azanالدراسات تأليف ألفه اجلنرال أزان (هذه 
م, وملا كان اليشء باليشء يذكر 1947بمناسبة مرور قرن عىل هذه املعركة أي سنة 

فلنضف إىل معركتي األمري باملقطع وسيدي إبراهيم معركة ثالثة هلا أمهية عظمى, وذلك 
دي إبراهيم هذه إىل املغرب وصادف أنه وقع خالف أن األمري انسحب بعد معركة سي

بني املغرب وفرنسا أداهم إىل حرب, فهزم فيه اجليش املغريب رش هزيمة فأعقبت هذه 
املعركة معاهدة صلح مشهورة يف التاريخ بمعاهدة طنجة وكان الذي مثل فيها فرنسا 

ملغرب أن خيرج األمري ) فكان أول بنود هذه املعاهدة هو التزام ملك اBugeaudاجلنرال (
عبد القادر من الرتاب املغريب, وبالفعل وقع ما اشرتطه اجلنرال بيجو إال أن طرد األمري 
عبد القادر خلقت له أسباب ومربرات ال يسع املقام لذكرها, وإنام دافع األمري 
وأصحابه دفاع األبطال وبرهنوا عىل أن الفداء الفردي واجلامعي ليس جمرد ادعاء, إذ 

) صفحات االستقصا يف أخبار املغرب األقىصكى الشيخ النارصي صاحب كتاب: (ح
بطولية نادرة املثال ثم خصص هذه املعركة الشاعر الشعبي الشهري باملطر بقصيدة بليغة 
مؤثرة وهذه بعض األبيات هي زيادة عىل وصف املعركة مل يغفل الشاعر عن الدسائس 

 ). Bugeaudغرب مع اجلنرال (التي حيكت لألمري يف معاهدة ملك امل
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 قال الشاعر الشعبي أي املطر خياطب جيش األمري الذي كان أفراده يعرفون باخليالة:
ــة ــة آخليال ــوق الزل ــتكم ف  زل

 

 حاكم فاس أعاله وباه قـتلكم
 

 معناها فوق املحنات حمنتكم
ــاال  ــاال آخلي ــح أزغ ــت نط  نطح
 منكم مـا قعـدت رجـال آخليـاال

ــة آخل ــينني احلال ــادق ش ــاال ص  ي
ــاال ــاع للكمــال آخلي  حــاكمهم ق
 جاب افزوعه قاع كاحلملة آخلياال
ــاال ــة آخلي ــن رول ــدام وم ــن ق  م

 متـــوا كامـــل باجلملـــة آخليـــاال 
ـــاال ـــوكم رجـــاال آخلي ـــا دفن  م
ــاال ــىل آخلي ــيكم ص ــل عل  جربي
ـــاال ـــوىل آخلي ـــو يف وجـــه امل  مت

 

 راحت ذيك الـدنيا راهبـة مـنكم
 باقي الغول هنايا عارش اوطـنكم 

ــحبهم و ــيكمأص ــاتلو ف ا ايق وْ  الّ
 يغدوا مـن وطنـي واال نعـاديكم
ـــم ـــر بك ـــذا داي ـــالرب وه  ذا ك
 قــالوا يل غــايش قــوة افــزع لكــم
 اهتز العرش العـايل أبكـى مـنكم

ــاكم  ــدابات بابك ــا هشــموين ن  م
ــواليكم ــتام بم ــا وان ــو غرب  رحت
 يــا قــوم العــدنان اهللا يــرمحكم

 

 فراش
 حــاكم فــاس ارشيــف احقيــق
ــق ــىل الطري ــوك وخ ــن الش  اطع

ـــــقق ـــــلطان امطي ـــــا ذا س  لن
ـــــديق ـــــروم اص ـــــع لل  ارج
ــــق ــــاحلرب احري ــــرقهم ب  نح

 

ــــاش ــــاذي مامنه ــــل ه  واعم
ـــــاش ـــــا يعرفه ـــــل ايل م  مث
 وثرنـــــه قلبـــــو مغشـــــاش
ــــاوش ــــا يبق ــــا م ــــال اهناي  ق
ــــداش ــــا هن ــــيهم م ــــو ف  وال

 

 اع وعدوكمڤهذا قال اعدونا 
ــاال ــة آخلي ــع النزل ــور م ــاب ادش  من سوس لوجدة االسـالم غشـوكم ج
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ــــاال ــــعالة آخلي ــــيكم ش ــــو ف  تقب
ــىل آخل ــوطن اخ ــذا ال ــنكم ه ــاالم  ي

 دمعـــة عينـــي هوطـــاال آخليـــاال
 مــــنكم مــــاين يف حالــــة آخليــــاال
ـــاال الَ آخلي ـــتْالَ ـــن تَ ـــل احماص  أه
ـــاال ـــتالىل آخلي ـــل ت ـــل امكاح  أه

 

ــايح احــذاكم ــن حيــي ط ــالوا يل اب  ق
 مــا شــيب رايس لكــان مرســمكم 
 راين نبكـــي دايـــم عايـــد احـــزنكم

 ظــاهر اشــناكم ñŠ’ÈÛaكــي األبــرار 
ــة اللب ــة الزين ــوكم  xëŠÛaëس  طبع
 اع النـــاس احتـــري يف اغـــزاوتكم ڤـــ
 فراش

 حــــاكم فــــاس أعــــاله وبــــاه
 قاتـــــل جـــــيش رســـــول اهللا
ــــــاه  عــــــاد مــــــواله وباب
 جـــاب الغـــيض امقـــام أرشاه

 

ــــــة ــــــذا املظلم ــــــل ه  يعم
ـــــة ـــــا عظم ـــــوفوا معتاه  ش

ــــده حرمــــةڤمــــا   عــــدت عن
ــــــــــة ــــــــــقر احلطم  يف س

 غدوة يف يوم امليعاد يلقاكم
ام اهللا تعــــــاىل  آخليــــــاال قــــــدّ

ــا   عنــدو حيلــة آخليــاال ¤Ššم
ـــاال ـــة آخلي ـــوع احلال ـــة مطب  رضب
ـــاال ـــالّ آخلي ـــوم أن تس ـــد ي  يوك
ـــاال ـــال آخلي ـــيد الع ـــل كالسّ  يعم

 

êìÇŠ’m ــيكم ــاهد عل ــوىل ش  امل
 قـــدام النـــاس أنـــتام اخيلصـــكم
هكم  ولــد الزهــرة يف امليــدان ينــدّ

ــل  ــركم ñŠ’ÈÛbiيقت ــد ابك  وبوك
جكم ـــرّ ـــو ايف ـــدنان اهللا ه  يف ع

إىل هذه القصيدة بعض أبيات من قصيدة الشاعر الشعبي املشهور ولنضف 
مصطفى ابن إبراهيم قايض مدينة سيدي بالعباس إثر االحتالل الفرنيس, الذي نفته 
احلكومة الفرنسية إىل املغرب األقىص وأقام بمدينة فاس وقد ضاق فيها ذرعا واطلع 

القادر وجيشه فقال يف قصيدة عىل حقائق خديعة ويل عهد ملك املغرب مع األمري عبد 
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 عصامء هذه بعض األبيات منها:
 صربي كي قلبي أنـا ويـن الـبالد

 وا جبال الغيم التبسـوا السـوادڤتا
 يومني للزفيزف سرية فوق العيـاد

 

 راين اليــوم مــا نعــرف الويــن أنــا
 كم من قنـاق مـن فـاس لتمسـان
 مركاح سـلطاين معـروف اريعانـا

 

  إىل أن قال:
ـــــ ـــــاكنة ي ـــــاله س ـــــياع  ا عين

ــــوطن واحــــزين  أبكــــى عــــىل ال
ــــاين  ــــب املع ــــن جلي ــــاك م  برك
 سلطان خاهنم وغدرهم ذوك األجواد

 

 نـــــــدعيك ÊŠ’Ûaëبـــــــاهللا 
 مـــن ســـو العـــرب مـــا يغويـــك

ــــك  ــــك أوذي ــــوم ذي ــــل ي  يف ك
 عــىل أحكــام عبــده ولــد املصــنانا

كانت اخلديعة التي يعنيها الشاعر مصطفى بن إبراهيم حماطة بالكتامن والغموض 
اشرتطه اجلنرال بيجو يف معاهدة طنجة السابقة الذكر التي مل تظهر إال بعد سنني وهو ما 

وعندما قاوم األمري عبد القادر اجليش املغريب مقاومة األبطال كام ذكر ذلك الشاعر الشعبي 
باملطر, كان األمري قاصدا الدخول إىل اجلزائر فدبر له اجليش املغريب كمينا قرب وادي 

اجليش الفرنيس املرابط يف اجلزائر فأعد عدته إللقاء القبض عىل األمري  ملوية باتفاق مع
وهذه هي اخلديعة العظمى التي كانت سببا يف استسالم األمري عبد القادر وقد أيدها كثري 
من املؤرخني, إذ نرشت تلك األحداث واألمري نفسه الذي كان يتبادهلا مع األسقف دبيش 

)Dupuchئه للحرب هو شفقته عىل قومه الذين مل تبق هلم طاقة عىل ), وقال: إن سبب إهنا
متابعة احلرب وإال لكان رغم الكمني الذي دبره ملك املغرب مع السلطات الفرنسية عند 
مضيق وادي ملوية إذ كان يمكنه بسهولة أن يفلت من بني أيدهيم ويلتحق بالصحراء 

 متر. حيث ال يبخلها أهلها من مقاسمة أقواهتم التي هي حبات
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وإلمتام موضوع هذا البحث ننقل فقرات مما كتبه النارصي مؤرخ الدولة املغربية  
الرسمي الذي وصف مراحل هذه املعركة يف كتابه (االستقصا يف أخبار املغرب األقىص) 
إذ كان نزهيا واقعيا يف تسجيله هذه النهاية املؤملة قال النارصي بعدما وصف بداية املعركة 

أي جيش األمري عبد القادر من جهة وجيش ويل عهد ملك املغرب من جهة بني اجليشني, 
أخر فقال: إن األمري عبد القادر عمد ذات ليلة إىل طائفة من جنده نحو اخلمس عرشة 

ب, انتقاهم انتقاء وكان جيش اخلليفة أي ويل عهد ملك مائة عىل ما قيل كلهم بطل جمرّ 
عضه مع أخيه, فصمد احلاج عبد القادر إليهام املغرب منقسام إىل قسمني, بعضه معه وب

بتلك العُصبة, الذين هم فتيان الكرهية, ومساعري اهلجاء, ومجرات احلرب, طاملا شهد هبم 
الوقائع, وخاض غمرات املوت مع الفرنسيس, إىل أن قال: ... فهلك من املحلتني, أي: 

أصحابه بعد أن محلوا الكثري من  يف املغربيتني برش كثري, وأما األمري عبد القادر فإنه فرّ 
موتاهم معهم, وملا أصبح الناس وتفقدوا حاهلم, وجدوا فيهم من اجلرحى نحو األلف 
ومن القتىل ما يقرب من ذلك, وأصبح حول املحلة من قتىل أصحاب األمري عبد القادر 

لقتل الذين أجهضهم القتال نحو اخلمسني, وأرسوا نفرا أحياء فشاهدوا طمأنينتهم عند ا
 ما قضوا منه العجب ووجدوا عليهم كسى رفيعة مطرزة بالصقيل واحلرير ونحو ذلك ...

ولنقف وقفة قصرية للعربة من هذا الوصف الرائع الذي أثبته مؤرخ الدولة املغريب 
الذي أحىص عدد اجليش اجلزائري الذي انتقاه األمري بنحو املائة واخلمسني فردا هاجم 

ني عىل حني غفلة وكانت الليلة مظلمة وانسحب جيش األمري هبم املحلتني املغربيت
وبقيت املعركة مستمرة بني املحلتني املغربيتني فكانت نتيجتها أن وصل عدد القتىل ألفا 
وعدد اجلرحى ألفا وزيادة, أما صرب اخلمسني جنديا الذين نفد فيهم حكم اإلعدام وقال 

هدوا طمأنينتهم عند القتل ما قضوا منه وأرسوا نفرا أحياء فشا«فيه املؤرخ النارصي: 
 . »العجب ... الخ 

وقد ذكر املؤرخ املغريب النارصي لد وصفه املعركة األوىل والتي تعرض هلا 
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الشاعر الشعبي باملطر قال: إن كثريا من جنود جيش األمري عبد القادر إذ كانوا أقلية 
أربع مرات ومع ذلك مل هينوا  بالنسبة إىل جيش امللك املغريب الذي كان يفوقهم حوايل

ولو يولوا أعداءهم األدبار بل ثبتوا يف مواضعهم, والذي أثبته املؤرخ املغريب النارصي 
املتقدم الذكر أن جنود األمري عبد القادر عندما كان حيوط هبم الثالثة واألربعة أعداء 

تَحرون فيدافعون إىل آخر رمق, وعندما حيسون أهنم سيقعون يف قبضة األرس فين
بسيوفهم, وقد خصص املؤرخ املغريب صفحات بطولية قام هبا جيش األمري يف هاتني 
امللحمتني اللتني قلَّت نظائرمها يف تاريخ احلروب, وعىل كلٍّ هذه املواقف البطولية كثرية 
يف تاريخ احلروب اإلسالمية من عهد الفتوحات وهي مستمدة من الفداء, والفداء كام 

لباحثني املسلمني أصله من الكتاب والسنة: أما الكتاب فقد سبق لنا عرفه كثري من ا
̄   °     ﴿ذكره, وهو قوله تعاىل:    ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §

  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹    ̧  ¶  µ   ́  ³  ²±
À﴾  :أي سواء قتلوا ورجعوا أحياء أو قتلوا, وهلذا ذهب بعض )111التوبة ,

يف عنقه فإنه بايع اهللا عىل القتال يف سبيل اهللا وجزاؤه الصحابة إىل أن كل مؤمن له بيعة 
الفرائد املرويات اجلنة, وقد ذكر اإلمام أبو عبد اهللا حممد احلرضمي األندليس يف تأليفه (

) ـ أي: ثالثيات اإلمام البخاري ـ ذكر ذلك يف حديث يتصل يف فوائد الثالثيات
ثم عدلت إىل ظل  ملسو هيلع هللا ىلصيعت رسول اهللا با«بالصحايب اجلليل سلمة ابن األكوع الذي قال: 

شجرة, فلام خف الناس قال: يا ابن األكوع أال تبايع, قال: قلت قد بايعت يا رسول اهللا, 
قال: أيضا, فبايعته الثانية, فقلت: يا أبا مسلم عىل أي يشء كنتم تبايعون يومئذ? قال: 

جريئة يف عهد النبي  عىل املوت. وقد قام الصحابة الكرام ريض اهللا عنهم بأعامل فدائية
, وبأمر منه, فهي سنة عملية من سنن اإلسالم. فمن هذا يتبني لنا أن العمل الفدائي ملسو هيلع هللا ىلص

ع ورغب فيه عينيا  مرشوع كتابا وسنة وإمجاعا وهو نوع من اجلهاد الذي حظّ عليه الرشَّ
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 عىل مسلم وأن القائمني به يعدون من السابقني األولني املستحقني املدح الذي خص اهللا
Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å   ﴿به سلفهم يف قوله تعاىل: 

 á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò﴾ ) :10احلديد .(  
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وج؟   )1(أين مات بابا عرُّ

خني أنَّ احتالل مدينة وهران , وكاد أن فيه ال شكَّ  اممَّ  يكون حملَّ اتِّفاق بني املؤرِّ
ليبيَّة التي شنَّها امللك (من طرف احلملة ا عىل بالد املغرب العريب كان ردَّ  )شارلكانلصَّ

فعل الحتالل املسلمني بالد األندلس, كام أنَّ توقيف هذه احلملة يرجع فضله ملواقف 
وج وإخوته يف امليدان.   عرُّ

وجوما دام احلديث يتعلَّق بـ ( ض عرُّ خيص دون التَّعرُّ ) فلنقترص عىل موقفه الشَّ
وج سبق له لل تّفاصيل, اللهمَّ إالَّ فيام خيصُّ توضيح ما أشكل منها, ومن ذلك أنَّ عرُّ

عندما كان أسطوله جيوب البحر األبيض املتوسط اخلروج خفية إىل بعض شواطئ 
ض أصحاهبا  اهنا, ومن بني الوثائق التَّارخيية األصيلة التي تعرَّ اجلزائر, واالجتامع بسكَّ

محٰ  لتسجيل بعض اتِّصاالت وج, ما كتبه العامل عبد الرَّ بَّاغ القلعي يف تأليفه عرُّ ن الصَّ
يخ أمحد بن يوسف دفني ( صه لرتمجة الشَّ ى: (مليانةالذي خصَّ بستان األزهار يف ), املسمَّ

ا ثياباً حملِّية إىل مدينة مناقب أولياء اهللا األخيار ة مرتديً وج خرج مرَّ ), قال: إنَّ عرُّ
ن ـ فالحظ شخصاً مهاباً حماطاً بجمع غفري من مواطنيه, فسأل ) ـ قرب وهراكريشتل(

عنه, فقيل له: إنَّه شخصيَّة دينية مغضوب عليها من طرف ملك البالد, فحينئذ قصده 
 صحبة مرتمجه.

وج كان  ليل عىل أنَّ عرُّ واية يف موضوعنا هذا, هو الدَّ نا من هذه الرِّ والذي هيمُّ
ان املناطق اجل  زائرية خفية. يتَّصل ببعض سكَّ

                                                 
 .3: م, ص1989فيفري 14هـ/ 1408مجاد الثَّانية  26: األحد جريدة اجلمهورية )1(
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ولنذكر ـ ولو بإجياز ـ حالة البالد اجلزائرية إذ ذاك, ففي القطاع الغريب كانت 
) حتت حكم صوري لدولة بني زيان اهلزيلة, ويسيطر عليها تلمسان) و(وهرانمدينتا (

ويدرؤساء قبيلتي ( ا مدينة (بني عامر) و(سُ ), متِّيجة), وسفح (اجلزائر) اهلالليَّني, أمَّ
 كمها أفراد قبيلة الثَّعالبة العربية.فكان حي

ف للقبيلتني بجايةوكانت مدينة ( ولة احلفصيَّة, وكان التَّرصُّ ) حتت حكم بقايا الدَّ
غر, وقاعدة احلكم (آل املقرايناملشهورتني ( ا القبائل جمَّانة) بالقبائل الصُّ ), وأمَّ

ف  واوي, وق آل أمحدالكرب فكانت حتت ترصُّ  اعدة احلكم جبل كوكو.ابن القايض الزَّ
وجفحينئذ ظهر يف األفق أسطول األخوين ( ين خري) و(عرُّ ), فاتَّصل به أمحد الدِّ

فها.  بن القايض وبن التُّومي رئيس قبيلة الثَّعالبة التي كانت مدينة اجلزائر حتت ترصُّ
ئيسان بـ ( وجاتَّصل هذان الرَّ ض كثريٌ جيجل) عندما كان بمدينة (عرُّ ), وقد تعرَّ

خني هلذه القضايا, وأدان بعضهم( وجمن املؤرِّ ) ورموه بالطُّغيان واجلربوت عندما عرُّ
 قتل بيده ابن التُّومي, وكذلك ابن القايض, كام قتل نخبة من أمراء بني زيان.

وجواحلقيقة أنَّ ( ر املسؤولية امللقاة عىل عاتقه, عرُّ قدِّ ) رجل وقائد حرب كان يُ
امها وأمراؤها فعندما شاهد أسباب تدهور أ حوال البالد وانحطاطها, وكان حكَّ

اعر العريب ملوك الطَّوائف باألندلس:  يصدق عليهم ما وصف به الشَّ
وضــعِها ــري مَ  ألقــاب مملكــةٍ يف غَ

 

ولةَ األَسدِ  ا صَ  كاهلرِّ حيكي انتفاخً
خي تلك الفرت بَذٍ منه بعض مؤرِّ ضَ إىل نُ ة, لقد غريَّ املنكر بيده خلرب يطول, تعرَّ

) من بني زيان وأنصارهم, وقيل إنَّه أمر تلمسانفكان حكمه باإلعدام عىل أمراء (
 ). تلمسانبرميهم يف بحرية ال زالت آثارها بـ (

ا لالنتقام منه, وهرانوملَّا بلغ اخلرب إىل قائد اجليش األسباين بـ ( يْلقً ز خفية فَ ), جهَّ
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وج) الذي كان يتوقَّع ما عزم عليه  اجليش األسباين, فاختار االنسحاب إىل فلحق بـ (عرُّ
) ... فلم يسع بني زناسن) بـ (جبل بني موسىاملغرب األقىص, ....وكانت املالقاة بـ (

وج(  إالَّ خوض املعركة التي استشهد فيها ...) عرُّ
خ أبو راس, وأيَّدهتا بعض الوثائق, هي التي أردتُ  واية التي اعتمدها املؤرِّ هذه الرِّ

ضتُ حتقيقها يف  هذا املقال, وملَّا كان التَّاريخ كام يقال وثائق وحقائق, وسبق يل أن تعرَّ
لدراسة هذه النُّقطة مراراً يف بعض ملتقيات الفكر اإلسالمي وغريها من امللتقيات 

ق.أيب راسداخل اجلزائر وخارجها, كنتُ أؤيِّد وأعتمد رواية (  ) النَّارصي املحقِّ
ا أنَّ املرحو م األستاذ عبد احلميد ابن أشنهو التِّلمساين الذي عاش كام أذكر أيضً

ة تآليف يف تاريخ اجلزائر بالفرنسية, ثمَّ انتقل إىل  ا ساميا, وألَّف عدَّ باملغرب موظَّفً
سمية, وكان عضوا يف  اجلزائر بعد االستقالل, وشغل وظيفة مدير للجريدة الرَّ

ض هلذه القضيَّةاملجلس اإلسالمي األعىل( وايتني, أي: موت  ) تعرَّ وج(وذكر الرِّ  )عرُّ
), وذلك يف ملتقى بني زناسن), وأيَّد رواية موته بـ (وادي املالح), ويف (بني زناسنبـ (

 ).تلمسانم بـ (1975الفكر اإلسالمي املنعقد سن 
) الذي أعاد إىل مصطفاويوال يفوتني هبذه املناسبة أن أشكر صاحب املقال (

ادرين سنة املجلَّة اإلفريقيةنرشته (ذهني عندما استدلَّ بام  م, 1859) يف عددهيا الصَّ
وج(م, اللّذين نظرتا إىل نرش ما يتعلَّق باستشهاد 1858و , وقد أعاد هذان العددان )عرُّ

خ سنة املجلَّة اإلفريقيةمن ( م فيه ردٌّ عىل ما نرش 1878) إىل ذاكريت أنَّ العدد الثَّاين املؤرَّ
خ سنة وجم, الذي ذهب إىل أنَّ (1858 يف العدد املؤرَّ ) استشهد يف نواحي مدينة عرُّ

خ سنة وادي املالح(  م.1878) يف العدد, وقد ردَّ عليه كاتب املقال يف املوضوع املؤرَّ
) ـ املغرب جبل بني موسىكام أذكر أنَّ صاحب هذا املقال املثبِت االستشهادَ بـ (

وج) وقتل فيها, األقىص ـ قال إنَّ قائد الفرقة األسبانية ال تي خاضت املعركة مع (عرُّ
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أيب نال وساماً من طرف حكومة أسبانيا, جزاءً لشجاعته, ومن جهة أخر فإنَّ رواية 
اة العهد العثامين, [فهو]  النَّارصي راس ة هلا األولويَّة واألسبقيَّة عىل غريها من روَّ حجَّ

عدُّ شاهد عيان لتلك ال ة تآليف, ويُ صه بعدَّ فرتة من بدايتها إىل قرب هنايتها, الذي خصَّ
وإنَّ معظم تآليفه التي تتعلَّق بتاريخ تلك الفرتة نرشت بعد ترمجتها إىل اللُّغات 

املجلَّة ), و(املجلَّة اإلفريقيةاألجنبية, ونرشت بأمَّهات املجالَّت التَّارخييَّة, كـ (
ينية), كام ترمجت منظومته (األسيوية مها للفاالسِّ د عثامن باي, ) التي قدَّ تح العظيم حممَّ

 الفاتح لـ (وهران) حتت حكم األسبان حوايل ثالثة قرون.
 :)1( إحلاق

وج بجبل بني موسى بقبيلة ( ) يف احلدود بني زناسنأثار موقع استشهاد عرُّ
ة, وذلك أنَّ منظَّمة حزب جبهة التَّحرير بـ ( نْتْ اجلزائرية املغربية ضجَّ ُشَ ) دعتْ إىل متِ

وج استشهد قرب إحياء ذِك راه حيث كانت هناك رواية ...(ضعيفة) تُشري إىل أنَّ عرُّ
نْتوادي املالح, والية ( د أبو متشَ خ حممَّ ق املؤرِّ ), واحلقيقة أنَّه استشهد كام ذكره املحقِّ

دف أنَّني يوم  الذكرراس, وقد شاركتُ يف هذه  ثبِتًا ما قاله أبو راس, ومن الصُّ مُ
لتُ فيها 15/12/87جلمهورية) أرسلتُ مقايل إىل (ا م عثرتُ عىل صفحة كنتُ سجَّ

وج, وبعبارة أصحّ ترمجة حياته, يف مسلسل بـ ( م, 1946) سنة إذاعة اجلزائرقضيَّة عرُّ
ة  صتُ مدينة تلمسان بعدَّ حتت عنوان: العواصم العلمية املندثرة يف اجلزائر, خصَّ

أجهل تفاصيلها , وغاب أكثرها عن حمارضات, فلامَّ عثرتُ عىل هذه الوثيقة, إذ كنتُ 
اكرة, فأحلقتها باملقال لِتنرش معه إنْ نرشوه.  الذَّ

 
                                                 

يخ  )اإلحلاق(نقلنا هذا  )1( ن كناش للشَّ  .)رمحه اهللا تعاىل( املهديمِ
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  وراسلقطات من تاريخ منطقة جبل األَ 

  )1(قافي والحضاريالثَّ 

قاعدة  باتنةني بمناسبة انعقاد امللتقى الثاين عرش للفكر اإلسالمي بمدينة إنَّ 
ة جملَّ بـ : ( للنرش هتادأعد ة كنتُ لَّ تناولت تاريخ منطقته بدراسة مستقِ  ,األوراس

راسة جوانب من هذه الدِّ  نتُ ضمَّ  ,ا امللتقى عددا ممتازاذصت هلالتي خصَّ  )لةااألص
ثم  ,ن بداية الفتوحات اإلسالميةتاريخ املنطقة يف املجاالت البطولية والسياسية مِ 

علامء البالد,   يف تراجم نخبة منمن التاريخ الثقايف الذي يتجىلَّ  هلا صفحاتٍ  أضفتُ 
زهتا هبذه الدراسة ألواصل فيها البحث عن التاريخ وإنني عزَّ  ,ب آلثارهم اخللودكتِ 

ني مَ ني قيِّ زها عىل بحثَ عليها العنوان, وأركِّ  الثقايف واحلضاري هلذه الناحية كام يدلُّ 
َ ني مُ ملسترشقَ   الفرصة غتنمُ أصامها جلوانب من تاريخ هذه الناحية, كام ين خصَّ عارصِ

االت الثقافية واحلضارية إىل عهدنا جيف امل األوراسرة من تاريخ إلعطاء صورة مصغَّ 
باألحداث املرتبطة بتاريخ البالد العام, ولذا نجد  احلارض, إذ تاريخ هذه املنطقة مفعمٌ 

ال زالوا معتنني هبذه املنطقة التي  ـ جانبأمسلمني وـ خني كثريا من الباحثني واملؤرِّ 
 ,صابعها يف التاريخ العاملي, إذ يف ربوعها دارت رحى حروب الفاحتنيتركت بصامت أ

واحتفظ التاريخ بكثري من معاملها, ومن ذلك موقع استشهاد نخبة منهم, كان يف 
التاريخ الثقايف واحلضاري هلذه الناحية مل  نَّ إومع هذا ف ,عقبة بن نافع الفهريطليعتهم 

  .شأنا عن التاريخ البطويل السيايس نه ال يقلُّ أها, مع قُّ تعط له األمهية التي يستحِ 

                                                 
 .79−71, ص1م, باتنة, ج1978الثاين عرش,  ملتقيات الفكر اإلسالمي  )1(
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مة إليهام يف دراستي املتقدِّ  ين أرشتُ لذَ ي املسترشقني الَّ دراستَ  وإنني إن اخرتتُ 
لة بتاريخ األدب العريب والسيايس هلا صِ  عىل صفحاتٍ  أضواءً  كر, فألهنام تلقيانِ الذِّ 

نستفيده من هاتني الدراستني يف  عىل ما فه الغموض, وإننا عالوةً العام, وال زال يكتنِ 
وية هذه املواضيع التي لقيت عىل حيَ  موضوعيهام فإننا من جهة أخر نقيم الدليل

غال هبذه ن املواطنني, إن مل يكن عقوقا وجحودا, إذ الكثري منهم ير االشتِ اإلمهال مِ 
ف وما إىل خلُّ تَّ جعية والعىل الرَّ  ينمُّ واالشتغال هبا  ,راسات يتناىف مع حياة العرصالدِّ 

ها أصحاهبا إذ يعدُّ  ,اءل بسهولة إىل القرَّ صِ راسات ال تَ من هذه الدِّ  اإن كثري ذلك, ثمَّ 
ني ت, وبغري اللغة العربية, مثل هاتَ ئابامل خاصة, فطبع منها كميات قليلة تعدُّ  ملناسباتٍ 

ُ راستَ الدِّ    .ذلك ني كام سنبنيِّ
رجع إىل احلديث املجمل أني ني املذكورتَ راستَ احلديث عن الدِّ  لَ واصِ ن أُ أوقبل 

  .راسةإليه يف تقديم هذه الدِّ  لتاريخ املنطقة الثقايف واحلضاري الذي أرشتُ 
من القرون األوىل التي أعقبت الفتوحات اإلسالمية  ابتداءاشتهرت هذه املنطقة 

الذي عارص  )1(املجاين ذرنعامن بن من :أمثال ,ة سامهوا يف التاريخ الثقايفلَّ بعلامء أجِ 
د من هذه كام نجِ  ,القضاء فامتنع سحنوناملالكي املشهور, وعرض عليه  سحنونالفقيه 

 ,)افريقيإطبقات علامء ( :الذي ترمجه صاحب إسحاق بن عبد املالك امللشوينالطبقة 
بلده ثم انتقل اىل القريوان فأخذ  خيمشاوخذ عن أبيه أ ,فقيه له معرفة بالتاريخ«وقال: 

وهذا دليل عىل أن  ),إفريقيا(ملك  حممد بن األغلب, وكان نديام لـ : سحنونعن 
طاع الغريب ه بعاصمة القِ حاقِ خذ قبل التِ أر حيث ملشونة كانت دار علم يف وقت مبكَّ 

, وقد نال مرتمجنا يف عاصمة » خ بلدهيوعن مشا هخذ عن والدأ ,الفة اإلسالميةللخِ 
                                                 

قاعدة إماراهتم بعدما  آل مقرانذها أمراء واختَّ  ,مدينة شهرية ذكرها املؤرخون والرحالون :جمانة )1(
 .قلعة بني عباسفارقوا إماراهتم األوىل 



179  

يف وقت  حممد بن األغلبن مستشاري امللك البالد إذ ذاك مكانة مرموقة, حيث كان م
تزخر بالعلامء, كام اشتهرت من مدن هذه املنطقة القاعدة الثانية للخالفة  القريوانكانت 

الشاعر األديب الذي  حممد بن احلسني الطبنين علامء طبنة , فمِ باغايةو طبنةإذ ذاك 
ودخل األندلس سنة  هـ303أو  300سنة  طبنةـ : نه ولد بإ«وقال :  ابن بشكوالترمجه 
نه أوهذا دليل عىل  ,»شعر منه أومل يصل إىل األندلس : «ابن بشكوالثم قال  ,»هـ 323

ونجد كثريا من أدباء وعلامء طبنة هاجروا إىل  ,قرأ ببلده قبل هجرته إىل األندلس
 فإننا نجد من مشاهري أدبائها وفقهائها )1( باغايةاألندلس واشتهروا ببني الطبني, أما 

) عند معجم البلدانيف ( يياقوت احلموالذي ترمجه  اغاينبلامحد بن عيل الربعي أ
ة وقسنطينة نباغاية مدينة كبرية يف أقىص افريقية بني جما: «فقال ,باغايةـ : تعريفه ل

دخل األندلس سنة  ,أبا العباسيكنى  ,املقرئ محد بن عيل الربعي الباغاينأينسب إليها 
 أيب عامر املنصور حممد بن, واستأذنه قرطبةـ : ب اجلامعباملسجد  م لإلقراءوقدِّ هـ 376

اه نعبد الرمحٰ لـ : ابنه  يف دولته  احلكم املؤيد باهللا هشام بن, ثم عتب عليه فأقصاه, ثم رقَّ
وكان من أهل العلم والفهم «ن قال: أإىل  ,» الثانية إىل خطة الشور بقرطبة ...

 هـ,401, وتوىف سنة مالكم القرآن عىل مذهب له يف عل وكان ال نظري ,والذكاء
 اهـ .» هـ 345سنة  باغايةـ : ومولده ب

من هذه النامذج نر أن هذه املنطقة أنجبت وكونت طبقة من العلامء, فرضوا 
 .بفحول العلامء أمثال قرطبة والقريوان ةهلآقيمهم بعواصم الدنيا التي كانت 

ضارية فنذكر ما نرشه الرتمجان الرائد ولننتقل إىل نبذة من تاريخ املنطقة احل 
ن الوثائق التارخيية هلذه املنطقة الذي كان بحكم منصبه مجع ما تبقى مِ  )2( فريوالفرنيس 

                                                 
 مدة. , ودامتنصارهأهي التي حارص فيها الفاحتون جيش الروم و :باغاية  )1(
)2(  )Ct. Ferand(:  َّكتاب تاريخ بجاية :منها ,ة مسلسالت نقلها من أصلها العريبنرش عد. 
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التي كانت تصدر  )املجلة اإلفريقيةـ (ثم نرشها مسلسلة ب ,وترمجها إىل الفرنسية
بني ( :حتت عنوانمقال نرشه  , وهونا يف موضوع دراستناونقلنا ما هيمُّ  ,باجلزائر

قال يصف مدينة  ,م1860بتاريخ فرباير  ةيف عدد املجلة املذكور ,)طيف وبسكرةس
األول  ,وأشجار يانعة, وكان هبا مسجدان ,كانت توجد فيها عيون دافقة: «نقاوس

بوسط املدينة, وهو مبني باحلجارة القديمة  جامع سيدي بلقاسم بن جنان :ىيسمَّ 
مسجد سيدي ه سبعة أمتار, أما املسجد الثاين فهو وعلوُ  املنحوتة, وكذلك سواريه,

ويوجد هذا املسجد شامل  ,سبعة رقودال وأ سبعة رجالالجامع ـ : ويعرف ب ,قاسم
 . »يه عليها نقوش رومانية واراملدينة, وال زالت بعض س

, وعىل سيدي قاسمسه يوجد باملسجد رضيح مؤسِّ «حديثه فقال:  فريوثم واصل 
الشيخ الويل  بن سيدي قاسمهذا قرب الوايل الصالح املبارك  :كتابة التاليةشاهد قربه ال

تويف يوم األربعاء ثامنية وعرشون  ,الشيخ سيدي احلسني حسني بن حممد بنالصالح 
  ». ن املحرم فاتح ثالثة وثالثني بعد األلفخلت مِ 

 احلضنةبالد  هذا أصله منسيدي قاسم  نَّ أ نقاوسان نه يشاع عند سكَّ أ فريوثم ذكر 
 ,سم25وقد احتفظ املسجد بجفنه عرضها مرت ونصف, وعلوها  ,نقاوسوورد عىل 

 . اهـ» س مائة طالبمخكان يستعملها طلبة املسجد الذين يبلغ عددهم  ,سم15وسمكها 
عند داريس التاريخ الثقايف واحلضاري, فهي تفيدنا  اإن هذه التفاصيل هلا أمهيته

واحد مخس مائة, كام أن متوين العدد طلبة املسجد  أحيصإذ  ,ن الثقافة كانت منترشةأب
   .الطلبة متشابه يف معظم بلدان الوطن

الشهري,  قسنطينة بايوالدة  رقيةباملسجد املذكور رضيح احلاجة  أن فريوكام ذكر 
التي  نقاوسإىل  قسنطينةوغادر مدينة  ,الذي قاوم االحتالل الفرنيس محدأاحلاج 

 رقيةتوفيت والدته احلاجة  نقاوسـ: بيا للمقاومة, ويف إقامته باختذها مركزا حر
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  .بعة رجالفدفنها باملسجد املذكور قرب الرضيح املنسوب للسَّ  ة,املذكور
الذي قال  نقاوسملدينة  مارمولسباين اإل خنه اطلع عىل وصف املؤرِّ أ فريو رذك مث
اجد ومدارس ومساكن كانت غنية آهلة بالسكان, وهبا مس نقاوسن مدينة إ«فيه: 
  ». الخ ...اء وحدائق غنَّ  ,مجيلة

ه إال موقع املدينة مل يبق من هذا كلِّ «بقوله:  مارمولقا عىل مقاله معلِّ  فريوثم واصل 
ثر البالء واإلمهال, أما السكان فال أواملسجدان املذكوران اللذان يظهر عليهام  ,اجلميل

لربام يرجع  نقاوسإن اندثار «له بقوله: مقا فريوثم ختم , »جياوز عددهم ألف نسمة 
  اهـ.» ذوها مركزا حربيا األتراك اختَّ  أنإىل العهد الرتكي, وذلك 

أي ـ  اإلفريقي ليونوقال «فقال:  )املجلة اإلفريقية(ر حمرِّ  فريوق عىل مقال وقد علَّ 
واد عىل  نقاوسقال: يوجد قرب  ـاملشهورة  )الرحلة(صاحب  احلسن الوزان الفايس

د فواكه مملكة ه أشجار اجلوز والتني وبقية الفواكه اللذيذة املمتازة, وهي أجوَ تيحاف
أغنياء مرتفون  نقاوسوسكان «ر : , ثم قال املحرِّ »تونس, وتصدر إىل قسنطينة 

ـ : وه لالستضافة, كام توجد بثم أعدُّ  وأثثوهمنزال رفيعا  ا, وقد بنوبجايةان يشبهون سكَّ 
ة السكان, يوجد هبا مسجد مجيل أنيق, حيتوي عىل مجيع املرافق, مدرسة عىل نفق نقاوس
 عىل حديقة, حتتوي كلٌّ كل دار  ذات طابع واحد, وهي مجيلة أنيقة حتتوي نقاوس ودور

س وباخلصوص ورد دمشق والبنفسج والقرنفل واآل ,منها عىل أنواع الرحيان والزهور
ن إدار عني ماء جارية, وباجلملة ف كلِّ ب وعريش العنب, كام أنَّ  ,ياحنين الرَّ وغريها مِ 
 ,اهنا باألخالق اجلميلة واملعاملة احلسنة للغرباءالتي يمتاز سكَّ  نقاوسـ : اإلقامة ب
وما يلحق هبذه املدن يف املجال احلضاري مدينة  .هنيارها ال يفارقوهنا إال مكرَ جتعل زوَّ 

ة واملرتك واحلديد ضَّ يد والفِ نه كان هبا الزعفران ومعادن احلدأ ياقوتالتي ذكر  جمانة
تصدر إىل  ,قلع منه احلجارة الصاحلة للطواحنيكام يوجد جبل صخري تُ  ,والرصاص
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  ».ن بالد املغرب وغريها مِ  القريوان
اهتامم  نكتفي هبذا القدر كنموذج عن التاريخ احلضاري هلذه املنطقة الذي كان حملّ 

 ـ الفرتة التي أعقبت االحتالل الفرنيس يخمؤرِّ  :أي ـ نيرالباحثني القدامى واملتأخِّ 
ثر, أمة التي مل يبق منها ديأمكنهم أن يطلعوا عىل بعض الوثائق, وبعض اآلثار القالذين 

 ,خ تراجم بايات قسنطينةمؤرِّ ) Waysettes( فايسيتومنها ما نرشه الكاتب الفرنيس 
 ,)ادة إىل املسيلةمن بوسع( :ونرشها مسلسلة حتت عنوان ةالذي قام برحلة يف املنطق

حلة وصف يف هذه الرِّ  م,1861خ يف يوليو بعددها املؤرَّ  )املجلة اإلفريقية(نرشها يف 
التي يعرف موقعها اآلن  )1()زايبواملدينة األثرية الرومانية ( ,)املسيلة برج طبنةمدينة (

لة ما يف رح همّ أو ,كلم )5(بنحو  املسيلةوهو يبعد عن ), Bechilga( بشليقةـ : ب
 املسيلةرس أُ ن مِ  نه وجد أرسةً أكام استفدنا منه  ـ بقاياه :أي ـ قرص طبنةوصف  فايسيت

ان جبل كان من سكَّ  ,إسامعيل بن عيل بن حييىل بالسيد صِ ظ بشجرة نسبها الذي يتَّ حتتفِ 
جرة هو وصل عمود نسبها إىل سنة وأمهية هذه الشَّ ,  هـ777حوايل سنة  املعاضيد

من سكان  اكثري نَّ إحيث  ,هذا النوع من الوثائق له أمهية عظمى وال خيفى أن هـ,41
سب أسامء املنطقة وغريها تثبت تاريخ انتقاهلا إىل عهد الفاحتني, كام يوجد يف عمود النَّ 

  .عةشخصيات المِ 
ص تاريخ املنطقة يف املجاالت احلضارية ن ملخَّ مِ  القسمىل هنا ننهي هذا إو

ن ين يف القسم األول مِ ني املذكورَ ي املسترشقَ يث عن دراستَ ولنرجع إىل احلد ,والثقافية
يف ميدان  هليفآهري بتسباين الشَّ اإل ييلوقا رسيا قوميسإوأوهلام  ,هذه املحارضة

د , الذي خلَّ األندليس ئابن هاناالسترشاق, فقد تناول يف دراسته املذكورة الشاعر 

                                                 
)1( )Zabi(  ِّلتاريخ إذ هلا مكانة يف ا ,راساتصوهنا بالدِّ ال زال علامء اآلثار للعهد الروماين خيص

 احلضاري والسيايس .
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 أيب الطيببديوان  ئابن هانفيها  صلوذكر الظروف التي اتَّ  ,وأمراءها املسيلةمعامل 
دون عراء, متأكِّ خي تاريخ األدب العريب بصفة عامة, وتراجم الشُّ , إذ معظم مؤرِّ املتنبي

ين إال عارصَ تن كانا مإواقتبس منه الكثري, ومها و أيب الطيبر بشعر تأثَّ  ئابن هان ن أنَّ مِ 
إىل أهنام اجتمعا يف  ن كانت بعض الروايات تشريإو, أن طريق االتصال بقي جمهوال

 بـ : يف دراسته التي عنوهنا قارسيا قوميسض تعرَّ  ,ها رواية ضعيفة, ولكنَّ القريوان
 )1(ويليام ماريساملسترشق الفرنيس  تأبني ونرشها بمناسبة ,)ئاملتنبي وابن هان(

املتخصص يف دراسة اللغة العربية وهلجات بالد املغرب العريب, للظروف التي اطلع 
عىل ديوان املتنبي وانطباعاته عىل شخصية املتنبي وشعره, قال يف مستهل  ئبن هانافيها 

إذ استثنينا شعراء اجلاهلية الذين يستدل بأشعارهم يف مجيع املدارس واألزمنة : «دراسته
بالد  يف نجد يف شعراء العهد اإلسالمي من احتل مل نناأكشواهد لغوية, فمن املسلم 
ن إوهلذا ف), م965/هـ351ـ  303( أيب الطيب املتنبي ةناملغرب مكانة تضاهي مكا

ضون لدراسة مبدأ هذا التاريخ جيدونه داريس تاريخ اللغة العربية وآداهبا عندما يتعرَّ 
ثم واصل  ,»يف هذا القطاع من البالد اإلسالمية  أيب الطيب املتنبيمرتبطا بتأثري شعر 

عند تأليفه  رجيس بالشري األستاذ وهذا ما لفت انتباه صديقي العامل«حديثه فقال: 
الطيب  أبوشاعر عريب يف القرن الرابع اهلجري «للكتاب الذي حيمل العنوان التايل: 

ص للمتنبي فصال يف ن بالشري خصَّ إ«وقال :  ,يف حديثه قوميسثم اسرتسل  ,» املتنبي
ن : أا الفصللة ما قاله يف هذمجومن  ,)املتنبي يف املغرب( :تأليفه املذكور حتت عنوان

 ملتنبياـ : صهام لخصَّ  )2(ف كتابنيم) ألَّ 1021/ هـ412(املتوىف سنة  القزازاألديب 
) وقد فقد, وبداية من ذلك العهد, اهتم كبار أدباء خذ عىل املتنبيأما حدمها سامه: (أ

                                                 
)1(    Mélanges William Marçais Edit . G.p. Maisonneuve : Paris 1950. 

عاين يف شعر املبيات أ( :والثاين ,)خذ عىل املتنبي من اللحن والغلطأما ( :هذان الكتابان مها )2(
 .)املتنبي
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فريقية كام نقلوها إشعر املتنبي ب ةذاعإبابن رشف و احلرصيو ابن رشيقـ : ك ,إفريقيا
نه قبل إ«فقال:  بالشريحديثه عن  قوميس, ثم واصل »لس بعد هجرهتم إليها باألند
ن اخلليفة إفقال:  ,وإنام التجأ إىل االفرتاض ,عىل مصدر وثيق بالشريمل يعتمد  القزاز

إذ  املتنبيو ,به لبالطه اإلتيانوحاول  املتنبياطلع عىل مكانة  املعز لدين اهللالفاطمي 
 ,م933/هـ321ـ املولود سنة ئأيب القاسم بن هان ثم حاول جلب ,مرصذاك يف 

مما جعل امللك  ,يف تلك اآلونة تويف ئابن هانإال أن ـ م 973/هـ362واملتوىف سنة 
 .)1(» ح بأنه كان يأمل أن يضاهي به شعراء املرشق يرصِّ  املعز

مع ما بني الشاعرين اجلنه حاول إ: «فقال بالشريحديثه عن  قوميسثم واصل 
... القريوانين اجتمعا يف ن الشاعرَ أو ,متنبي املغربـ : ب ئب ابن هانولقَّ  ,واملغريباملرشقي 

وذكر أن  ـ اجتامع الشاعرين بالقريوان :أي ـ هذه بالشريرواية  قوميس ىفنف, »الخ 
ص يف أن ص هلا دراسته, وتتلخَّ االتصال بني الشاعرين كان بصفة أخر, وهي التي خصَّ 

فحينئذ طلب  ,نه درس معه ديوانهأ, ويب الطيب املتنبيأـ : صال بله اتِّ نه كان أعى رجال ادَّ 
ماطل صاحب الديوان  ئابن هاننه يظهر أن أإعارته إياه, فأجابه لرغبته, إال  ئابن هانمنه 

ه, كرامتَ  أهنا متسُّ  ئابن هانعليه املستعري وكاتبه بلهجة رأ  لحَّ أعندما طلب منه إرجاعه, ف
هذا احلادث اهلام,  نها ظروفَ حيث ضمَّ  ,بقصيدة هلا أمهية يف املوضوع ئابن هانفأجابه 

والظروف التي ساعدته عىل ذلك, ثم  ,ديوان أيب الطيبعىل  ئابن هان إطَّالعوهو 
ق وقد علَّ  ),ئديوان ابن هان(وعن شعره, وهذه القصيدة منشورة يف  املتنبيانطباعاته عن 

 املتنبي أبا الطيبنه لقي أكتب إىل رجل زعم «بقوله :  )2(كرم البستاين الديوانق عليها حمقِّ 
 ,»أساء املعاملة يف تقاضيه عارية الكتاب, فأعاره إياه ثمَّ  أبو القاسمفسأله  ,عليه شعره أوقر

 وهذا نص القصيدة :
                                                 

 .)215 :ص( هـ1319 ,ط . مرص ,البن اخلطيب اإلحاطة )1(
 م .1964 ه1384در بريوت دار صا )2(
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ــــيكم  ــــي ف ــــأ املتنب  aŠ–Çتنب
ـــالنبي وال ـــي ب ـــال املتنب ـــال ف  مه
 هتـــتم علينـــا بمـــرآه وعلكـــم

 و والهـــذا عـــىل أنكـــم مل تنصـــف
 مخلتمــــوه ومل أويلمــــه شــــاعرا 

ـــه يف قصـــائده ـــتم علي ـــد محل  فق
 صحفتم اللفظ واملعنـى عليـه معـا
ــم ــري أنك ــرأس الع ــمون ب  إذ تقس
ــا القرطــاس ويلكــم ــول لن ــام يق  ف
ــأنكم ــام ك ــه عل ــتم ب ــعرا أحط  ش
ــه ــمع قائل ــيكم س ــيخ إل ــو يص  فل

 ريتمـــوين مثـــاال مـــن روايـــتكمأ
 أصــم أعمــى ولكنــي ســهرت لــه

 امتعضــت لــهكانــت معانيــه لــيال ف
 تانـــا مـــن مالمكـــمأضـــجرتم و

ــلكم ــه ورس ــائلكم في ــرت رس  ت
ــابكم ــا دهــاين مــن كت ــو رأ م  فل

 حيــاء مهجتــهإولــو حرصــتم عــىل 
ـــه ـــاه برمت ـــاب رددن ـــوا الكت  هب
 لئن أعـدت علـيكم منـه مـا ظهـرا

ــــه يف  ــــا من ــــوين نفيس  دمأأعرمت

ــرا ــعره كف ــم يف ش ــو رأ رأيك  ول
ــد ــوأع ــه يف ش ــوراعا أمثال  ره الس

 ثـــراأوال  العينـــانـــه مل تـــدركوا م
ــذكر  ــد ال ــوه محي ــراإأورثتم  ن ذك

ــرا ــدرا وال خط ــدنا ق ــه عن ــم ل  نعل
 aŠ’jÛaëما يضحك الثقلـني اجلـن 

ـــة وزعمـــتم  ـــه أيف حال aŠ–yن
 شــافهتموه فهــل شــافتهم احلجــرا

 نــا نــر عظــة فــيكم ومعتــرباإ
 فاوضــتم العــري يف فحــواه واحلمــرا

ــات يعمــل يف حت ــا ب ــريه الفكــرام  ب
 فصــح اخلــرباكــاألعجمي أتــى ال ي

aŠ–jÛaëرددت  إليـه السـمع حتى 
 حتى إذا ما برهن الشـمس والقمـرا
 ومن معاريضكم ما يشـبه الضـجرا

 رامـــرا أردفـــتم زمـــز أتـــتإذ 
 وما دهـاين شـعره مـنكم ملـا شـعرا

ــه  ــىل ديوان ــتم ع ــام حرص  aŠ’ãك
 أخــرا هذ هانــأفمــن يــرد لكــم 

 افام أعـدت علـيكم منـه مـا اسـترت
 النظرافمن لكم أن تعاروا البحث و
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جل التي نرشها يف السِّ  سباينقارسيا قوميس اإلص دراسة املسترشق هذا ملخَّ 
نرشها بالفرنسية, وهي كام ذكرنا  ماريس ويلياماخلاص بتأبني العامل اللغوي الشهري 

 ابنهامة جدا حيث أزاح صاحبها الظالم الذي كان يكتنف الظروف التي اتصل فيها 
وكل ما يمكننا أن  ,ح ذلك بحججووضَّ  يب الطيب املتنبيأاألندليس بديوان شعر  ئهان

نه هو أول من أو قوميس قارسياالذي ذكره  ,القزازـ : نزيده يف املوضوع هو التعريف ب
صه لرتمجة يف تأليفه الذي خصَّ  بالشريدخل شعر املتنبي إىل إفريقيا نقال من املسترشق أ

 قوميسوكذلك  ,عىل ذكر لقبه لقزازاـ : ل هرإذ مل يزد بالشري عند ذك ,أيب الطيب املتنبي
 القزازـ : املعروف ب أبو عبد اهللا حممد بن جعفر التميميهو  القزازفيام نقله عنه, و

, أديب مشهور يف تاريخ األدب العريب, وقد اهتم به أخريا الدكتور املنجي القريواين
ة وحتقيق بعض حياتِ  نه ترمجةَ ضمَّ  )1( , فخصصه بتأليفتونسالكعبي األستاذ بجامعة 

 .ليفهآت
ـ : وقد نشأ بهـ, 412ذكر أن تاريخ وفاته كان سنة  القزازن ترجم ن كل مَ إ

الذي  ابن رشيقبرز تالمذته أ, وكان من شقدموارحتل يف أخريات حياته إىل  القريوان
  .  )العمدة( يف كتابه: وباخلصوص ,ليفهآكان يشيد به يف معظم ت

ما (: فأوهلام كتاب ,الطيب املتنبي أبا ص هبامين خصَّ اللذَ  القزازولنرجع إىل تأليفي 
يف ترمجة حياة  الكعبي املنجي .ه دوقد وصفَ  ,)ن اللحن والغلطخذ عىل املتنبي مِ أ

اد راء نقَّ آوهذا الكتاب يقع يف جزء واحد, وقد كنا نحرص عىل معرفة «فقال:  ,القزاز
اعر العظيم, الذي يف هذا الشَّ  ـ قزازالوهو  ـ أو عىل األقل رأي واحد منهم القريوان

وصنفوا  املتنبيخذ الناس عىل أمأل ذكره عرصه وعصور الناس من بعده, وما أكثر ما 
يف ذلك الوقت يف زهرة  القزازخر أيامه كان آيف  املتنبينه ملا كان أيف ذلك, واملالحظ 

                                                 
 م.1968 ,ية للنرشسنوالدار الت, تأليف املنجي الكعبي :حياته وآثاره ,القزاز القريواين )1(
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خذ يف تأليف هذا الكتاب أنه عندما إر به نوعا من التأثر, وشبابه, وال بد أن صاحبنا تأثَّ 
سقط عنه كثريا من حتامل النقاد, ونظن ظنا نجد أخذ الناس عليه, وقد يكون آعنه فقد م
اللحن  املتنبيقصد يف كتابه إال الرد عىل الذين عابوا عىل يمل  القزازه, وهو أن يما يقو

ألننا نراه ـ وذلك  أيب عبد اهللاوالغلط من جهة اللغة والنحو بصورة خاصة ـ ومها ديدن 
ما جيوز للشاعر يف ( :مة كتابهيف مقدِّ  املتنبيمع غري و املتنبيينحو هذا املنحى مع 

الغلط يف ألفاظهم بخدون الشعراء آمة عىل الذين يئِ البال ىونراه ينح ,)الرضورة
دون أن يعرفوا ما جيوز له من ذلك رضورة الشعر, ونراه يف كثري من األحيان  ,عاريبهمأو

حا واسعا هلم رغم اللغويني اراء خمرجا لطيفا من تضييق النقاد عليهم ومريلتمس للشع
ن مِ  ملتنبياـ : ألخذ النصفة ل ,نا وجوده واكتشافهعىل أن هذا الكتاب قد ال هيمُّ , اةحوالنَّ 

قة عن ن الكشف عنه وظهوره, سيفيداننا إفادة حمقَّ اده ـ كام قدرنا أن يكون ـ وإنام ألنقَّ 
بصورة  أيب عبد اهللا القزازـ : قدي لف النَّ يمكننا عندئذ أن نستجيل املوقِ  إذنفسه,  القزاز

 اهـ .» يف رضورة الشعر ة كتابهنانَ واضحة تكمل لنا مالحمه النقدية التي يمدنا هبا بضَ 
أبيات معان يف شعر تأليف الثاين للقزاز الذي سامه: (العىل  املنجي الكعبيوقال 

وليس كام ضبطه  ,ياقوت والقفطي من هذا الكتاب كلكذا ضبط اسم : «) قالاملتنبي
وواضح الفرق يف  ,)أبيات املعاين يف شعر املتنبي( حسن حسني عبد الوهاباألستاذ 

لألبيات, وليس يف الثاين  حتديد خص, وفيهأصح يف نظري, ألنه أالتعبريين, واألول 
, فهم كانوا لمعاين, وليس كل بيت حيمل معنى باملفهوم النقدي القديملحتديد 

املعنى احلكمي, أو األخالقي أو املعنى الذي يقوم عىل فكرة بصورة  ,يقصدون باملعنى
 .»عامة, وخيرج من ذلك األبيات التي تقوم عىل تصوير بياين وصنعة لفظية

ا الكتاب, والكتاب الذي ذبكتابني: ه القزازحظي من  املتنبيونالحظ أخريا أن 
ين الكتابني لتدوين االجتاه النقدي يف املغرب باملقارنة إىل هذَ  أحوجناسبق ذكره, وما 

 .مع اجتاهه يف املرشق
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ذكرنا هذه الفقرات من ترمجة القزاز القريواين الذي كان أول أديب مغريب اعتنى 
, وكانت كتابته منطلق اهتامم بقية أدباء املغرب العريب نيلفيأيب الطيب املتنبي وخصه بتأب

 كاناروهي للمسترشق الفرنيس  )1(ثنا عن الدراسة الثانيةولنواصل حدي, باملتنبي
)Canard ( األستاذ يف عهده بجامعة اجلزائر, وقد كتبها بمناسبة تأبني املسترشق الفرنيس

وهذه ), Marçais Georges( ماريس ججوراملتخصص يف الفن املعامري اإلسالمي 
كانت من أنصار الفاطميني أرسة «الدراسة مفيدة جدا وقد عنوهنا بالعنوان التايل: 

األندليس والد  بن محدون ابن عيلويقصد هبا أرسة  ,»م هعارضت بإفريقيا الشاملية ثم
األندليس, واحلديث  ئابن هاند مآثرمها اللذين خلَّ  املسيلة حييى وجعفر أمرييين األمري

ريين ولعبت أدوارا يف عهد األم ,طبنةن بدال مِ  الزابعن املسيلة التي كانت قاعدة 
ني, وهذه الدراسة عبارة عن تأليف خاص لتاريخ املذكورين, إذ هي مؤسسات الفاطميِّ 

قبل تأسيس  املهدي عبيد اهللاـ : الذي كان صديقا ل عيل بن محدونهذه املنطقة وألرسة 
 مرياأللظروف التي خلع فيها ل ثمَّ  ,رهاض فيها ملكانتها احلضارية وتطوُّ كام تعرَّ  ,دولته

ن اعتنى هبا إحاقه بملوك األندلس, وهذه األحداث وني والتِ طاعة الفاطميِّ  جعفر بن عيل
 بلكنيهم باملغرب العريب ئني ثم خلفاخني الذين تناولوا بالبحث تاريخ الفاطميِّ جل املؤرِّ 

ابن حيان وابن خلدون ومنهم  ,املسيلة جعفروالظروف التي غادر فيها األمري  ,وبنيه
ولضيق جمال هذا البحث  ,ن اجلوانب بقيت جمهولة يف تفاصيلهاإال أن كثريا مِ  ,وغريمها

إذ  ,مة الفريدة يف موضوعهابلفت نظر الباحثني إىل هذه الدراسة القيِّ  املحدود اكتفيتُ 
ونظرا  ,ه املذكورةدراستَ  وعىل ضوئها كتبَ  ,قيهر لسابِ عطيات مل تتوفَّ أتيحت لصاحبها مُ 

وعات هذا بن مطوالعدد املحدود مِ  ,)1957ة (راسبت فيها هذه الدِّ للظروف التي كتِ 
 ا .  اء العربية هبفهي يف حاجة إىل اهتامم قرَّ  ,جلالسِّ 

                                                 
 )1( Mélanges d’histoire et d’archéologie de l’occident Musulman … T.2. Homage 
à Georges Marçais. Imprimerie officielle. Alger 1957. 
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  لقطات من تاريخ غيليزان

ياسي عبر التاريخ   )1(الثَّقافي والسِّ

 
إنني استجابة لدعوة اإلخوة املرشفني عىل األسبوع الثقايف هبذه املدينة التي شاهدت 

لعام منذ مئات القرون, حيث كان موقعها اجلغرايف وضعها يف أحداث تاريخ البالد ا
منطقة حساسة بني املغرب واملرشق وبني الشامل واجلنوب, وإنني مل أقصد التعرض يف 
هذه املحارضات التي تعهدت منذ مدة بإلقائها عرب أنحاء الوطن للتاريخ القديم أي 

ضيع هذه الدراسات يف التاريخ املتعلق بالبالد قبل اإلسالم وإنام عندما اخرتت موا
فذلك مرجعه إىل التاريخ يف عهد اإلسالم, وإن كان تاريخ هذه املدة أو تاريخ سكاهنا 
نا كله  سواء يف ذلك تارخيها القديم أي قبل الفتح أو احلديث الذي هو بعد الفتح هيمُّ

ديث إىل فلكل رجاله وكل ميرس ملا خلق له, وهذا ال يمنعنا من التعرض يف هذه األحا
 التاريخ القديم إن جرنا سياق احلديث إىل ذكره لربط صلة احلارض باملايض.   

زان مل تكن من املدن املعروفة إثر الفتوحات ككثري من املدن يغيلوإن مدينة  
وكل ما عثرنا عليه فيام خيصها هو ما ذكره املؤرخ حييى ابن خلدون  ,املجاورة هلا

وهو الكتاب املشهور  ),كر امللوك من بني عبد الوادبغية الرواد يف ذ( :صاحب كتاب
هذا هو  حييىو ,تلمسانملك   محو موسى الثاين الزياينأيبالذي خصصه مؤلفه للملك 

  ).ربعِ ال(املشهور بكتاب  خلدون عبد الرٰمحن بن وكام تعلمون أخ
                                                 

 ة, وهي مبتورة اآلخر.صفح )46(تقع يف  خمطوطةإثبات هذه املحارضة عىل نسخة  اعتمدنا يف  )1(
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 يةبغ(عىل  اطالعناكام ذكرنا وإن مل نجد هلا ذكرا قبل  زانيغيلوإن مدينة  ,هذا
لربام كانت موجودة حتت اسم آخر, إذ كثري من مدن  ن أهنافهذا غري مانع مِ  ),الرواد

 وقر هذه الناحية اندثرت. 
 البطحاءوبقرهبا مدينة  غيلزانهذا, وإن من بني املدن التي اشتهرت بناحية 

 البطحاءبعدهم, فمدينة  سويدثم لـ :  هوارة, كقاعدة لـ : املطمراملعروفة اآلن بـ : 
ون  اشتهرت كمحطة ممتازة بني املغرب واملرشق, إذ يذكرها الرحالون الذين كانوا يمرُّ

ن أهمِّ  البطحاء, فكانت تلمسانـ أي: العاصمة ـ إىل  اجلزائرعليها يف طريقهم من  مِ
ون عليها مثل  الون املدن التي يمرُّ ثم  مازونةثم  تنسثم مليانة املحطات, يذكر الرحَّ

وقد خلَّد هذا الطريق العامل األديب  تلمسان,إىل  وهران, فـ : هوارة قلعة, ثم البطحاء
نها رحلته من مدينة  عيل احلسن بن الفكون القسنطيني أبو يف منظومته التي ضمَّ

ن أبناء  مراكشإىل مدينة  قسنطينة دين مِ عبد باملغرب, حيث ذهب لزيارة خلفاء املوحِّ
 ام سنذكر نموذجا منها يف هذه املحارضة. يف أواخر القرن السادس, كاملؤمن بن عيل 
رارا  البطحاءوقد زار  وأفادنا باخلصوص بوصف  ن بن خلدون,الرمحٰ  عبدأيضا مِ

ث عام ذكره يف  الطريق الذي كان يربط بني هذه املنطقة وبالد اجلنوب, وسنتحدَّ
 موضعه. 

 قلعة, وليل, ومنداسأيضا,  غيلزانهذا, وإن مِن بني املدن التي اشتهرت بناحية 
خني إىل عرصها األخري, حيث قامت بأدوار  قلعة هرواة, وإن امتازت هوارة باعتناء املؤرِّ

صوها  هامة واختريت كعاصمة الغرب اجلزائري يف العهد الرتكي, ورزقَت أبناءً بررة خصَّ
دها اشتهرت بمركزها احلريب, وببعض القبائل التي سكنتها  منداسبتآليف قيِّمة, فإن  نجِ

ت أدوارا يف تاريخ البالد, أما تارخيها اخلاص ـ وخصوصا التاريخ الثقايف ـ فإنه مل ولعب
لنا منه يشء, اللهم إال تراجم بعض علامئها, سنذكر كذلك  نامذج منهم.  يصِ
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وقعها اجلغرايف ابتداءً من القرن الثاين يللبَقيت  رفت واشتهرت بمَ , فإهنا عُ
ض لتارخيه ا أو تاريخ رجاهلا أحد, وأقصدُ بقويل هذا: مل اهلجري, وهي كذلك مل يتعرَّ

ن أن  ض هلا أحد, أي: مل يصلنا إىل اآلن, ومل نعثر له عىل ذكر, وهذا ال يمنع مِ يتعرَّ
 نواحيها ازدهرت باملراكز العلمية كام سنبيِّنه. 

هذه النقاط هي التي سأتناوهلا بالبحث يف هذه املحارضة, لتعطينا صورة ولو 
رة عىل حي ن ناحية مصغَّ اة هذه املنطقة, إذ تاريخ املدن احلضاري ال هيمُّ الباحثني إال مِ

انه, وقد صدق الشاعر  التخطيط والفنِّ املعامري, وإنام الذي هيمُّ بصفة جلية تاريخ سكَّ
 العريب الذي قال:
 قلبـي نالـديار شـغف ما حـبُّ

 

 ياراالـدِّ  سـكنن حب مَ  كنول
معني إىل أن هذه املحارضات املحدودة ملستَ ني أيضا ألفت انتباه حرضات انوإ

سواء الثقايف أو  ,ق بتارخيهاما يتعلَّ   أن يستوعب فيها جلَّ املجال ال يمكن للمحارضِ 
 ,» ما ال يدرك كله, ال يرتك جله: «إال أنه عمال بالقول املأثور ,السيايس وأاحلضاري 

الدنا هذه كام وصفها أحد فإنَّ الغرضَ من هذه املحارضات اإلعادة إىل األذهان أن ب
كانت ذات بساتني وأهنار, وروضات وأطيار, وغدران وأشجار, «كبار أدبائها: 

وآصال وأسحار, وأعياد ومواسم, وثغور بواسم, ونفحات ونواسم, وجهاد 
ومالحم, وكرات ومزاحم, مشاخيها تقاة, وكهوهلا ثقات, وولداهنا طغاة, وعساكرها 

اسها عقيان ... ال يقف لبأسها واقف, وال يذعن غزاة, وفرساهنا عقبان, وأفر
لرجعيتهم راجف, ما بغى عليهم باغية إال حطَّموه, وال طاغية إال حاربوه, فهزموه 

 ». وقصموه, اهللا أكرب ما أصعب محلتهم, وأعصب مجلتهم 
ان هذه البالد تركوا بصامت أصابعهم يف تاريخ البالد  فإننا نعيد إىل األذهان أن سكَّ

ي, سواء يف املجاالت البطولية واحلربية أو يف املجاالت الثقافية والدينية, إذ تاريخ العامل
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أ من التاريخ اإلسالمي بصفة خاصة, ومن التاريخ البرشي  هذه املناطق جزء ال يتجزَّ
العام بصفة عامة, وهدفنا أن نمحو من األذهان ما علق هبا يف العصور األخرية من 

قاييس فاسدة م ا أنزل اهللا هبا من سلطان, إذ طغت موجات حاولت أن تنرش اختالل مَ
نظام طبقية مزعومة ال أصل هلا يف تعاليم اإلسالم, الذي غريَّ األوضاع التي كانت 

ن بينها قوله تعاىل:  h g f e ﴿تسود اجلاهلية, وسطر منهجية ومقاييس, مِ
u t s r q po n m l k j i ﴾) :احلجرات

ف ال زال الكثري منا يرمي قبائل بتاممها باالنحطاط والتدهور ), إالَّ أننا مع األس١٣
والتخلُّف, ويعاملوهنا معاملة اهلنود ملنبوذهيم, مع أن الكثري منها ينحدر من رجال 
اشتهروا بالبطولة والصالح والعلم, وال زالت أسامؤهم مرتبطة باألحداث احلاسمة 

ن التي اجتازهتا البالد يف حالتَي احلرب والسلم,  ابتداء من القرن الثالث اهلجري, فمِ
بني و بني مانوهذه القبائل التي اشتهرت هبذه النواحي وخلَّد التاريخ أجمادها قبائل 

ثنا التاريخ أهنم كانت هلم مصاهرة مع ملوك منداسالذين كانوا بسهول  يلوما , وحيدِّ
 مغرواةبائل , كام أن هلم مواقف حاسمة يف حروب املوحدين, وقبني محادمن  بجاية

الذين حكموا هذه املنطقة بعد الفتوحات مبارشة, وكانت دولتهم متتد ما بني سهول 
يف حرب طاحنة دارت  الفاطمية, وقضت عىل دولتهم األوىل الدولة تلمسانإىل  مليانة

إهنا من احلروب القليلة «, وقال: ابن خلدونوقد ذكرها  تيارت,و البطحاءرحاها بني 
وبعد  بني خزرون,عرفت بدولة  ليبياأفراد هذا القبيل دولة بـ:  , ثم أحدث»النظري

ـ قبيلة  وهرانإىل  مليانةاستوطن هذه النواحي ـ أي: ما بني سهول  بني هاللمسرية 
العربية, التي ال زالت كثري من قبائل هذه النواحي تنتمي إليها, وسنتحدث عن  سويد

 كلِّ هذا بمزيد من البيان.
ض  لذلك أواصل احلديث عن املدن التي كانت جماورة لغيليزان  وقبل أن أتعرَّ

التي ذكرنا أن موقعها كان حيث  البطحاءعرب التاريخ وأول هذه املدن وأشهرها مدينة 
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وقع فيه خالف بني  البطحاءاحلالية, وأن تاريخ تأسيس مدينة  املطمرتوجد مدينة 
سها هم امل خني, فمنهم مَن قال إن أول من أسَّ ست قبل املؤرِّ دون, واحلقيقة أهنا أسِّ وحِّ

دين, ومها اإلمام  يس دولة املوحِّ دين, بدليل أن مؤسِّ  املهدي بن تومرتدولة املوحِّ
يف  بجايةعند رجوعهام من  عيل الكومي عبد املؤمن بنوتلميذه وخليفته من بعده 

 نزلوا بـ : , وهم كام نعلَم كانوا خمتفني, فلامالبطحاءنزلوا بـ :  املغربطريقهام إىل 
اهنا وبالغوا يف إكرامهم, وعندما وصلوا إىل  البطحاء  املغرب األقىصأكرمهم سكَّ

بناءها, وقيل  املؤمن بن عيل عبداللمتونيِّني وهزموها, جدد  املرابطنيوثاروا عىل دولة 
علم أحد مضيفي عبد املؤمن, أن أعداء عبد املؤمن يرتبصون به السوء, فجاءه ليال 

دَّ لـ :وطلب منه ا , ويف عبد املؤمن ستبدال حملَّ مبيته, ونام املضيف يف املحلِّ الذي أعِ
 للمكيدة التي دبِّرت له وذهبَ  عبد املؤمنالصباح وجدوا املضيف ميتا, فاهتد

كانت موجودة قبل  البطحاءضحيَّتها مضيفهم الذي فَداه بنفسه, ومن هذا يظهر لنا أن 
دين, وقد ذكر ابن  خلدون مدينة البطحاء مرارا يف تارخيه قال متحدثا عن دولة املوحِّ

املذكور ـ من تلمسان لشفاء  محو أبووهنض ـ أي: امللك «و موسى الثاين: امللك أبن محُّ 
نفسه من حصني ... فلقيناه بالبطحاء ورضب لنا موعدا باجلزائر, انرصف به العرب 

م, وصليت به عيد إىل أهليهم وختلفت بعدهم لقضاء بعض األغراض واللحاق هب
 الفطر عىل البطحاء وخطبت به وأنشدته عند انرصافه من املصىل أهنيه بالعيد وأحرضه:

 هن صــباحاهــذي الــديار فحــيِّ 
 ال تســأل األطــالل إن مل تروهــا
 فلقد أخذت عىل جفونك موثقا

ــه عــىل احلــيّ  ــ إي ــع وربّ  اماجلمي
ــازل للطــاغني اســتعجمت  ومن

 

ــا ــنهن طالح ــا بي ــف املطاي  وق
ــرباتُ  ــ ع ــاعينِ ــا ممتاح  ك واكف

ـن مـع البِ ريْ أن ال يُ   احاحَ عـاد شِ
 طرب الفؤاد لـذكرهم فارتاحـا

 فصـاحا ‰ëŠÛbiحزنا وكانت 
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 .»وهي طويلة ومل يبق يف حفظي منها إالّ هذا «ثم قال ابن خلدون: 
فإننا نر أن الرجل العظيم, واملؤرخ الفذ زار هذه البلدة وصىل فيها العيد بأعظم  

ت مآثره الفكرية والعمرانية متأل كتب التاريخ كام ال زال الكتاب والباحثون ملك ال زال
خيصصونه بالتآليف القيمة ثم بذكر ابن خلدون مرارا زيارته للبطحاء يف تارخيه, نكتفي 
بذكر بعضها: منها قوله عندما عزم عىل التفرغ للحياة العلمية واختار اإلقامة بمدرسة 

كلفه سفارة أخر ومل ترضه ويف ذلك قال: فاستوحشت  محوأبا العياد إال أن امللك 
منه, ونكرته عىل نفيس ملا آثرته من التخيل واالنقطاع وأجبته إىل ذلك ظاهرا وخرجت 

حتى انتهيت إىل البطحاء فعدلت ذات اليمني إىل منداس وحلقت  تلمسانمسافرا من 
مة, وأقمت بينهم أياما بأحياء أوالد عريف قبلة جبل كزول فتلقوين بالتحفى والكرا

وأحسنوا العذر إىل السلطان عني يف العجز  تلمسانحتى بعثوا عن أهيل وولدي من 
عن قضاء خدمته وأنزلوين بأهيل يف قلعة ابن سالمة من بالد بني توجني فأقمت هبا 
أربعة أعوام, متخليا عن الشواغل كلها, ورشعت يف تأليف هذا الكتاب وأنا مقيم هبا 

 ».قدمة منه عىل ذلك النحو الغريب ... الخ وأكملت امل
فمن هذه اجلمل نر أن هذه املنطقة هلا مكانة يف تاريخ البالد, إذ هي ترتبط 

 بأعظم األحداث.
نقترص عىل هذه الفقرات التي ذكرها املؤرخ ابن خلدون ولو تتبعنا ما ذكره عن 

هذه املحارضة, ونجد  هذه املواقع أي البطحاء ومنداس ومينا وشلف ملا وسعنا جمال
خني يف تأسيسها وقع أيضا بني املتأخرين يف   البطحاء التي وقع اخلالف بني املؤرِّ
موقعها خصوصا املسترشقني فمنهم من قال بأهنا كانت حيث ملتقى وادي مينا بوادي 
شلف إىل أن ظهرت تآليف القايض حممد الصباغ القلعي فذكر أن مدينة البطحاء هي 

ح سيدي عبد اهلادي بوغنيسة, أي عند حمطة السكة احلديدية التي متر حيث يوجد رضي
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عىل املطمر وهذا نفس رأي املؤرخ أيب راس الذي قال يف بعض رشوح سينيته التي 
خصصها لتاريخ فتح مدينة وهران فقال: إن البطحاء تارة يقصد منها مدلوهلا اللغوي أي 

  ن فيها سيدي عبد اهلادي بوغنيسة املار الذكر.سهول الناحية وتارة املدينة املسورة التي دف
ثم اطلعنا عىل وثيقة هامة وهي عبارة عن منظومة حتتوي عىل حوايل مائتي بيت 
ضمنها مؤلفها قسام هاما ذكر فيه هذه املدينة وتراجم بعض علامئها, سنتحدث عنها ما 

أن هذه املدن مل  يسمح لنا به جمال هذه املحارضة. والذي ينبغي أن يلفت االنتباه هو
تكن كلها مبنية باحلجارة بل كان الكثري من سكاهنا يستعملون اخليام واألخصاص, 
واملنظومة املخصصة ملدينة البطحاء رصحية يف ذلك إذ نجد كثريا من العلامء املنسويني 
لسكاهنا مساكنهم تبعد عن البلدة ببضعة أميال, وقد قرق صاحب املنظومة بني 

 يسكنون داخل السور وخارجه. سكاهنا, أي: من 
هذا, وإن السكان الذين تركوا بصامت أصابعهم يف هذه املنطقة ابتداء من القرن 
السابع ولعبوا أدوارا يف تارخيها إىل أواخر القرن الثاين عرش اهلجري وبالضبط إىل أوائل 

ركزية يف عهد االحتالل الفرنيس هم أفراد قبيلة سويد, إذ ملا اهنارت دولة املوحدين امل
أوائل القرن السابع واستقل والهتا بمناطق نفوذهم: فبنو مرين استقلوا ببالد املغرب 

 األقىص, وبنو زيان ببالد تلمسان واجلزائر, وبنو حفص بتونس.
واشتدت اخلالفات بينهم واحلروب, وكان موقع بني زيان اجلغرايف جعل بالدها  

حفص, تداخل سكان قبيلة سويد الذين تتعرض تارة هلجومات بني مرين وتارة لبني 
كانوا حكاما بأمرهم يف هذه املنطقة, أي ما بني سهول مليانة ومستغانم, وكانوا 

ن بن ينترصون لبني مرين عىل بني زيان, وهذه الفرتة هي التي عاشها املؤرخ عبد الرمحٰ 
 خلدون وأخوه حييى وكل منهام ترك انطباعاته عنها.

عتيدة استوطنت ناحية شلف الغريب يف أول أمرها وكان  وسويد هذه قبيلة عربية 
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لرؤسائها اختصاص ببني زيان الذين أقطعوا هلم أتاوات عىل بلد سريات والبطحاء 
 وهوارة.

وقال املؤرخ أبو راس: وما زالت بطوهنم ـ أي: سويد ـ إىل يومنا هذا يف تلك  
ت رياستهم لعهد النواحي وهم فليتة وجماهر وجوثة وغفري وشافع ومالف وكان

يغمراسن وما قبله يف أوالد عيسى بن عبد القوي وكانوا ثالثة مهدي وعطية وطراد, 
واختص مهدي بالرئاسة عليهم ثم ولده, وأقطع يغمراسن يوسف بن مهدي ببالد 
البطحاء وسريات, وكان يغمراسن يستخلف عند حروبه عمر بن مهدي عىل تلمسان 

 وما إليها من ناحية الرشق.
) عند حديثه عىل قبيلة سويد عجائب األسفارال أبو راس يف موضع آخر من (وق 
ومن قبائل سويد صبيح ونسبتهم إىل صبيح بن عالج بن مالك, وكان من «قال: 

فروعهم فليتة وجماهر وأوالد قصري, وكان من رؤسائهم أوالد عريف, ثم خلفهم 
راسن ملك دولة بني زيان دقيش وأبناؤه فبنى محيدة العبد, ثم حدث بني سويد ويغم

ومؤسسها فتنة هلك فيها عمر بن مهدي ـ الذي سبق لنا ذكره وبلغت منزلته عند 
يغمراسن حتى كان يستخلفه عىل مملكته ـ فنتج عن هذا اخلالف أن ارحتل سويد عن 
التلول واألرياف من بالد بني زيان إىل شلف بالد مغراوة الذي ذكرنا أهنا كانت متتد ما 

ل مليانة ومستغانم, وقد كانت مغراوة أول دولة بربرية أقر اإلسالم رؤساءها بني سهو
عىل حكم بالدهم بعد إسالم أمريهم صوالن بن وزمار عىل يد اخلليفة عثامن بن عفان, 
وتكونت منهم دول يف اجلزائر ثم يف املغرب األقىص ويف ليبيا, وقد قيض عىل دولتهم 

هـ إثر حروب طاحنة دارت 360بدولة بني خزر سنة األوىل باجلزائر التي كانت تعرف 
 رحاها بني مدينتي البطحاء وتيارت. 

ويف عهد املوحدين وبإعانتهم تكونت دولة مغراوة عىل يد بني منديل وكانت 
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عاصمتها مازونة إىل أن قىض عليها بنو زيان ألخبار تطول ال يسعها جمال هذه املحارضة 
نزل سويد ناحية شلف ويف عهد امللك أيب تاشفني الزياين املحدودة كام ذكرنا ذلك مرارا. 

األول كان رئيس سويد عريف بن حييى, فغضب عليه أبو تاشفني وأهانه, فغضب عريف 
واتصل بأعداء ملوك بني زيان إذ ذاك وهم بنو مرين فلجأ عندهم فأكرموا نزله وأدنوا 

غرايف الذي جعلها يف املحور الذي جملسه ملكانته من قبيلته, وملكانة قبيلته أي موقعها اجل
يربط بني املرشق واملغرب وبني الشامل واجلنوب, وكانت من نتائج هذا االتصال زحف 
امللك أيب احلسن املريني عىل تلمسان التي حارصها مدة ثم ملكها وعندئذ رفع امللك أبو 

سه عىل كل احلسن املريني منزلة أمري سويد عريف كام قال ابن خلدون ورفع قدمه بمجل
عريب يف إيالته وخصه بالسفارة بينه وبني امللوك لعهده من بني حفص بتونس وبني األمحر 
باألندلس والرتك بالقاهرة, ثم ملا تغلب امللك أبو عنان عىل املغرب األوسط رعى لسويد 
ذمة االنقطاع إىل قومه, فرفع األمري وانزمار بن عريف عىل سائر رؤساء البدو من زغبة 

عه الرسسو وقلعة ابن سالمة (قلعة ابن سالمة بنواحي فرندة كانت تابعة لونرشيس, وأقط
وهي التي أقام فيها ابن خلدون أربع سنوات ورشع يف تأليف كتابه ديوان العرب اخلالد فأتم 

 مقدمته هبا), وكثريا من بالد ونرشيس.
 بني مرين وعندما اسرتجع ملوك بني زيان مملكتهم إذا احلرب كانت بينهم وبني 

سجاال, غادر ونزمار السويدي شلف والتحق ببني مرين فبنى حصنا عىل حافة وادي 
ملوية التابعة لبني مرين, وذكر ابن خلدون الذي كان من أصدقاء ونزمار وزاره يف حمله 

 أن ونزمار بقي بملوية إىل عهد تدوين تارخيه.
سويد وقد لعبت أدوارا هذه اخلطوط العريضة من تاريخ الطبقة األوىل لقبيلة  

ملموسة كان هلا أثر كبري يف ترجيح كفة انتصارات بني مرين عىل بني زيان وكانت 
رئاستهم كام ذكرنا يف عهد يغمراسن ألوالد عيسى بن عبد القوي ثم يف عهد ملوك بني 
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مرين لعريف بن حييى ثم أوالده من بعده, ونزمار الذي استوطن املغرب وأخويه أبو 
 يف أمري كلميتو وحممد بن عريف أمري مازرنة.بكر بن عر

ويف أواسط القرن التاسع إىل أوائل القرن العارش ظهر من رؤساء هذه القبيلة 
يوسف بن حممد بن دقيش ثم جثم القصري وأخوه محيدة العبد إىل أن أسقطت دولة بني 

 زيان ودخل يف امليدان خري الدين باشا وإخوته.
ة سويد عندما دب اخلالف بني ملوك بني زيان وملوك بني وقد بني التاريخ أن قبيل 

ت ريح القبائل العربية عىل حد تعبري ابن خلدون وقد أجلأ سويد مرين ثم احلفصيني هبّ 
باخلصوص ملوك بني زيان االعرتاف بسيادهتم عىل مناطق نفوذهم أي ما بني سهول 

لذين استفتوا فقهاء األمصار, مليانة إىل مستغانم, وقد أيد هذه النظرية فقهاء البالد ا
رر املكنونة وباخلصوص اإلمام ابن عرفة وقد نرش هذه األسئلة وأجوبتها صاحب ( الدُّ

), وفحو السؤال الذي عنونه صاحب الدور املكنونة قضية قتال بني يف نوازل مازونة
 )1(.عامر وسويد اخترصته يف هذه الفقرات قال السائل ...

علم أن هؤالء البغاة عىل ما وصفوا به فقد اجتمعت الدين رضورة إن كان ي
الصحابة عن حقيقة رجوع عمر لقول أيب بكر ريض اهللا عنهام بوجوب قتال مانعي 

 الزكاة فكيف بصفة هؤالء املسؤول عنهم واهللا تعاىل أعلم اهـ .
هذه صفات ذكرهتا هلا أمهية بالنسبة إىل تاريخ هذا القطاع وليس املقصود منها  
صار عىل املستمعني من احلارضين يف هذه الندوة إذ هذه املحارضات نعدها للنرش االقت

لنحقق تاريخ بالدنا اعتامدا عىل الوثائق واملصادر األصيلة التي أمهلها اخللف واعتمد 
كثري من الباحثني عىل ما كتبه املغرضون الذين كان هدفهم تشويه مايض هذه البالد 

                                                 
 .)28ـ  27ص: (ضاعت من هذه املحارضة  )1(
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 م.حتى يشككوا اخللف يف أجماده
هذا وإن قبيلة سويد العتيدة كبقية القبائل العربية والرببرية هلا حماسن ومساوئ  

وكان يف عهد ضعف احلكومات املركزية −وهلذا إذا رأينا مواقف رجاهلا يف احلروب 
تتكون عصابات تعيث يف األرض فسادا وهذه العصابات هي التي أفتى ابن عرفة يف 

دارت رحاها بني ملوك بني مرين وملوك بني زيان, تم التي  − اجلواز يف قتاهلا وردعها
ما وصفها به الفقيه الذي وجه سؤاله لإلمام ابن عرفة, فال ينبغي لنا تعميم هذه 
األحكام عليهم, كام أن كثريا من األرس العلمية كانت تسكن هبذه املنطقة وكان قد 

مر باملعروف والنهي عن صور لنا بعض رجاهلا من أفذاذ العلامء الذين هلم الفضل يف األ
املنكر, وقد تركوا لنا آثارا هلا وزهنا يف تاريخ هذه احلقبة, ومن مجلة هؤالء العلامء الشيخ 

 حممد بن عودةحييى بن عبد العزيز املعروف بـ : حييى الصغري, وهو والد سيدي 
 وجورهم, فالتجأ إىل اهللا سويدظلم  بن عبد العزيز حييىالشهري, وقد عارص الشيخ 

بالدعاء واالبتهال وأنشأ غوثيته املشهورة, وهذه شنشنة علامء اإلسالم الذين كانوا عند 
عجزهم عىل تغيري املنكر يتوجهون إىل أحد بالدعاء نظام أو نثرا وهذا النوع من الدعاء 

 بقوله: حييىهو املعروف يف تاريخ األدب العريب بالغوثية استهلها الشيخ 
 يــابســم اهللا ابــديت نظــم ادعا

ــوالي ــد م ــىل امح ــالة ع  الص
 

 سبحانك يـا خـالقي االعظـم
ــــلم ــــه وس ــــىل اهللا علي  ص

 إىل أن يقول:
 دق الظــــامل دقتــــك مكانــــا
 اجعـــل بيتـــه للخـــال واهلنـــا

 

ــه ــا ختطي ــاع م ــدرة ريب ق  أبق
ــه ــف ال يبين  واهــدم رمجــو كي

حييى بن عبد ثم يستغيث بالصاحلني عىل عادة املستغيثني, ولكن مل يفارق الشيخ 
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ب جنودهم هلذه وهرانلـ :  األسبانهذا احلياة حتى شاهد احتالل  زيزالع , وترسُّ
 النواحي, فقال يف قصيدة باللغة الدارجة:
 يا شايلني انعيـد لـك هـاذو االخبـار
ــار ــا كالف ــو خلطه ــا ذا الفونص  كج
 تسم االسـنان يقتـل غـول ابـال عـار

 عــىل طنــابر العيــد اتقــرع êaŠyيــا 
 ختلـع يا حرساه عىل ارسامهم قعدت

ــف يــا   ذا الرجــل ï’’äyaواحل
 

ـــــرية ـــــفتها بالبص ـــــتهم ش  قص
 مطمورة الغـدر مـن بكـري حمفـورة
 واســقاوه بكــاش مــن مــات الغــدرا

 كانت معدودة)1(يا حرساه عىل املحال
 ذا العــدا ï’äØßواحلــديث مــا ا 

ــدوا  ــع شــلف يغ ــاكر م  شــاف اعس
 ويولوا ... إلخ

أو يف العهد الرتكي يان ز بنيو بني مرينسواء يف عهد  سويدواحلديث عن 
 يستدعي سلسلة حمارضات.

هذا, وملا كان غرضنا من هذه املحارضة تاريخ هذه الناحية الثقايف والسيايس كام 
يدل عىل ذلك عنواهنا وذكرنا اخلطوط العريضة من تارخيها لسيايس, آن األوان أن 

ين اشتهروا هبذه نذكر نبذا من تارخيها الثقايف الذي نخصصه لرتاجم بعض العلامء الذ
 الناحية كنامذج. 

ن بينهم العامل الذائع الصيت الشيخ حممد بن حييى بن عبد العزيز, أي   وقد كان مِ
, نسبة ملربيته السيدة عودة حممد بن عودةولد صاحب الغوثية املذكور, واشتهر بـ : 

 ) املشهورة عندالرحلة, صاحب (حممد بن عيل املجاجيبنت العامل الشهيد سيدي 
خني, وكان الشيخ  هذا من مواليد سنة اثنني وسبعني وتسعامئة, وتويف  ابن عودةاملؤرِّ

                                                 
 يقصد باملحال سويد إذ اشتهرت فرقة منهم باسم املحال. )1(
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سنة أربع وثالثني وألف, وكان من تالمذة الشيخ عبد القادر السامحي املشهور بسيدي 
 م.1864الشيخ, الذي اشتهر أحفاده بالثورة عىل فرنسا سنة 

نجد أن أحفاد الشيخ حممد بن  وعىل ذكر هذه الثورة أي ثورة أبناء سيدي الشيخ 
عودة هذا أيدوا أبناء سيدي الشيخ يف ثورهتم عىل فرنسا, والذي أعلن اجلهاد يف هذه 
املنطقة هو السيد األزرق الذي هاجم زمورة والرحوية وعمي موسى, كام أشعل 
النريان يف عدة مزارع للمستعمرين, وكان هدفه احتالل مستغانم التي كانت مركزا 

يا ذا أمهية, وبالفعل استعد لذلك وقطع أسالك التليفون الرابطة بني واد أرهيو استعامر
ومستغانم, إال أن الفرنسيني تفطنوا لذلك وأرسلوا عىل طريق البحر النجدة ملستغانم 
وكانت معركة حاسمة بني الثائر املجاهد سيد األزرق واجليش الفرنيس بقرية دار بن 

عبد زرق ونخبة من املجاهدين وخلفه أخوه السيد عبد اهللا استشهد فيها سيدي األ
فقد سبقت ثورة سيدي الشيخ, , وكان سكان هذه املنطقة مل ينتظروا ثورة أبناء العزيز

قام هبا العامل الصالح الشيخ حممد بن عبد اهللا الفليتي نارش الطريقة الرمحانية هبذه الربوع 
بن الفضيل بن واضح وهو, أي وقد تلقاها عىل طريق قريبه الشيخ جلول بن حممد 

السيد جلول بن الفضيل عن قريبه أيضا حممد بن عيل بن العباس بن حييى بن عبد 
الشهري, وقد كانت هذه الثورة أول  ن اجلرجريحممد بن عبد الرمحٰ العزيز عن الشيخ 

ثورة بعد االحتالل الفرنيس مبارشة ومن حسن احلظ أن عثرنا عىل تسجيل لبعض 
ا العامل الشيخ السيد أمحد بن عبد القادر بن يسعد يف شبه مذكرات, هلا أحداثها سجله

املذكور أنه يف الثامن والعرشين من شهر  ابن يسعدأمهية جوهرية, فمام ذكره الشيخ 
, وقتل منهم اثنني قلعة بني راشدهاجم اجليش الفرنيس سكان  1261رمضان سنة 

وقىض  حممد بن عبد اهللا الفليتير الشيخ وثامنني رجاال ونساء وصبيانا ,وذلك عندما ثا
منطقة أم  محاك) Delly, فبلغ ذلك إىل اجلنرال (السامرو تلوانتمدة استجامم بناحية 

عسكر فلحق هبم بجيش عرمرم وجعل طريقة عىل برج احليطى ثم رماصة وكانت 
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مالقاة اجليشني أي اجليش الفرنيس وجيش فليتة يف البياض أمام ابن هاشم وكانت 
ملعركة بينهام حامية الوطيس ظلت اليوم بتاممه وأسفرت عن هزيمة اجليش الفرنيس ا

هزيمة شنعاء, وتداخل املعركة سكان قبيلتي الربجية وأوالد رياح وانترصوا للجيش 
الفرنيس ووشوا سكان القلعة الذين اهتمهم اجليش الفرنيس بأهنم كانوا يف إعانة جيش 

باملال والعتاد, ورغم أن أعيان القلعة أرسلوا وفدا منهم  السيد حممد بن عبد اهللا فأمدوه
إىل اجلنرال دىل إثر اهلزيمة وكان يرتأس هذا الوفد قائد القلعة إذ ذاك املعروف املنور 
نهم القائد الفرنيس, إال أنه إثر الوشاية املذكورة قصدهم عىل حني غفلة ودافع  وأمّ

ذه املعركة داخل مدينة القلعة وأرباضها األبطال وكانت ه القلعيون دفاع املستميتني
كحومة السوق ورضيح سيدي صالح بن عيل وشعبة البري ورضيح سيدي أمحد 
املغراوي وقرب سيدي مصباح, وقد دام القتال نحو الساعتني بمرأ من الشيخ أمحد 
بن يسعد الذي سجل هذه األحداث ثم ذكر املؤرخ أن الفرنسيِّني قادوا عرشات 

ان رج  اال ونساء كأرس, عند انتهاء املعركة. السكَّ
هذه لقطات هامة يف التاريخ البطويل هلذه الناحية قام هبا بعض رؤساء الدين من 
قبيلة فليتة التي اشتهرت ابتداءً من الشيخ حييى والد سيدي حممد بن عودة صاحب 

يف يف تأليفه ) السابق الذكر, وقد ذكر هذا القبيل العالمة الشيخ العريب املرشاالستغاثة(
ويف ضمنها التعريف بسيدي حممد بن عيل موىل ياقوتة النسب الوهاجة) املسمى: (

ومن رشفاء الشهرة رشفاء فليتة وهم فروق ومجوع أولوا نجدة يف «جماجة, فقال: 
األصول والفروع عصبيتهم قاهرة باهرة لعدوها وعليه ظاهرة, ختدمهم القبائل وتذعن 

ئل, أغناهم رشفهم الطاهر عىل الرسوم والظواهر, وظائفهم لكلمتهم األواخر واألوا
مرضوبة عىل عرب منداس, ووطأهتم شديدة عىل أعراب سويد تدوسهم باملداس, وال 
يستنكف أحد من وطأهتم, وال جيزم أو يفزع من جرأهتم, فصولتهم صولة امللوك ال 

ن الرماح عىل يرد عليهم غني وال صعلوك, يكرمون الوافد ويغنون القاصد, يغمدو
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وجوه السامح, ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم, إذا اجتمعت الناس يف الوالئم, وتكلموا 
عىل إظهار احلق من الباطل, يأنفون ويستنكفون من جيد الرشع العاطل, وجرأهتم هي 
التي أهدت القوم للطريق, يسلكها املسلم والبطريق, فتحوا للمخزن األبواب, كانوا 

عينا ناظرة وبصرية بارصة, ولذلك كتب توقريهم يف الصحف واأللواح,  مللوك األتراك
وسطر تعظيمهم يف لدن الرماح, وما أحسن تعظيم امللوك لألرشاف إذا أعتت يف البالد 

 اللئام واألطراف.
هبذا القدر نكتفي عام عرفت به هذه القبيلة التي واصلت ربط جمد األواخر  

شتهروا هبذه الناحية وخلد هلم التاريخ مآثر يف املجالني باألوائل, ولنذكر علامء آخرين ا
البطويل والثقايف, فمن هؤالء سيدي أبو زيد احلاج التوجيني دفني ضواحي البطحاء, 

القول األعم يف فه الشيخ الطيب بن املختار, ابن عم األمري عبد القادر يف تأليفه: (عرّ 
د ويعرفون اآلن ببني ما قيض ومنهم أوالد سيدي العي«) فقال: بيان نسب احلشم

واألشهر أهنم من بني العباس بن عبد املطلب, واجلد الذي جيمع هذه القبيلة سيدي 
أمحد بن حممد, وكان مشهورا باخلري والصالح, وحبس عليه معارصوه عقارا كثريا من 

) وحفيده عقد اجلامنمجلته وطن عني الزيتون, وولده سيدي أبو زيد هو الذي ألف (
العيد بن أيب زيد كان مشهورا بالشجاعة معروفا بالرماية وأخباره يف ذلك كثرية سيدي 

ومآثره يف حرب اسبنيول وقت إقامته بوهران شهرية, وقد انتقل سيدي أبو زيد هذا 
لضيم أدركه من بعض الظلمة واستوطن بالد املحال قرب وادي مينة وأهله اآلن هبا 

ضاء منهم سيدي عبد اهللا بن حواء وسيدي ابن حواء وقد ويل الق ديعرفون بأوال
, حممد بن حواءالطاهر بن حواء, وخامتة األئمة األعالم وآخر علامء اإلسالم السيد 

 .»... الخ   القادر عبدوقد استوزر منهم ملوالنا األمري 
ومن علامء بني توجني التجاين شارح الشفاء  حممد أبو راس:فه الشيخ وعرّ  



204  

وابنه الشيخ عبد اهللا وابن ابنه الشيخ أبو زيد دفني  د بن حممدأمحواملقامات والشيخ 
البطحاء من أرض املحال املعارص للباي شعبان وزين العابدين ابن عباية (زين 

 1098ـ سنة  أبو زيدالعابدين هذا هو سيدي عابد) مات (رمحه اهللا) ـ أي: سيدي 
ره ) التي مدح هبا جدَّ الشيخ زين العابدامليميةوقصيدته ( ه ومتهُّ ين تدلُّ عىل غزارة علمِ

 يف اللغة وعلم العروض. اهـ. 
حلاج هذا بقصيدته أبو زيد االذي مدحه سيدي  زين العابدينو جد الشيخ 

(دفني حافة شلف), والذي  أبو عبد اهللا املغوفل) املذكورة, هو سيدي امليمية(
نها تاريخ علامء مدي ث عنه بمناسبة منظومته التي ضمَّ نة البطحاء, وإنَّ السبب سنتحدَّ

ن  أبو زيديف هذه القصيدة هو أنَّ سيدي  ف بعد انتقاله مِ بـ:  ميناإىل  غريسهذا كان تعرَّ
ة ملنزله بـ :  سيدي عابد مها احلديث إىل ذكر قصيدة سيدي املرجةوزاره مرَّ بو عبد , فجرَّ

ا احلفيد مدح بحروفٍ مهملة ال تنقط, وملا اطلع عليه ملسو هيلع هللا ىلصالتي مدح فيها النبي  اهللا
 , وهذه بعض أبياهتا:أبو راس) التي ذكرها الشيخ امليميةصاحبها بقصيدته (

 عــىل جبــل الصــفاح مــع وارزن ووا
 ومن بينهم خصوصا صاحب ألفيته هي

ــدره  ــرف ق ــوم أع ــل الي ــت قب ــا كن  وم
ـــه ـــت أفق ـــار عم ـــهرة اآلث ـــم ش  نع
 ســـامعا عـــىل اإلمجـــال غـــري مفصـــل
ــــه ــــري البن ــــتح اهللا يف الس ــــا ف  ومل

ـــدثن ـــهحت ـــجن ببعض ـــديث ش  ا واحل
ـــدي قصـــائد ـــا الشـــيخ عن  فقـــال لن
ــاجال ــا ع ــا هب ــن يأتن ــم م ــم أو أق  فق

ــــوا وازرو ــــالم دي ارهي ــــاب س  غ
ـــــام ـــــات مق ـــــوق العلوي ـــــه ف  ل
ــــام ــــف تق ــــم كي ــــه يف العل  مكانت

ـــــام  ـــــلفها وام ـــــب ش ـــــه قط  بأن
 فليتنــــي منــــه عنــــه جــــاء كــــالم
 عليـــــا زيـــــن العابـــــدين اهلـــــامم
ـــــام ـــــدان احلـــــديث فت ـــــار ملي  فث
ــــام ــــا يق ــــه م ــــه ومثل ــــت ل  فقل
ـــام ـــتكان قي ـــيخ اس ـــوز للش ـــا لف  فب
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ـــائام ـــا ق ـــد أن جـــاء هب ـــا بع  فناولنيه
ــده ــل عق ــرس وانح ــام فتحــت الط  فل
ــل ــا ب ــط فيه ــامء ال نق ــا ص ــاء هب  فج
ـــم ـــاهد وخماص ـــا ش ـــا منه ـــه فيه  ل
 معــــان بيــــان مــــع بــــديع جــــزاه
ـــىل ـــة الع ـــرد وس منزل ـــكنه الف  واس

 

ـــــــام ـــــــوالت مت  ولكـــــــل املفع
 بـــــدت يل درر يف الســـــمو فخـــــام

 ال تــــــــرام منــــــــورة بنــــــــوره
 فإنـــــه يف الـــــثالث حقـــــا إمـــــام
 ربــــه إال وىف واخلطــــوب حســــام
 بـــدار الســـالم فيهـــا معـــه تـــدام

ولنرجع إىل تتمة احلديث عن مدينة البطحاء إنجازا ملا وعدت به عندَ احلديث 
عنها, فنذكر أن الشيخ أبا عبد اهللا املغوفل جد الشيخ عيل زين الدين العابدين ممدوح 

 828الذي كان من علامء القرن التاسع, وبالضبط أنه ولد سنة  الشيخ أبو زيد احلاج
فلك , وله منظومة توجد منها نسخة باملكتبة الوطنية باجلزائر سامها: (923وتويف سنة 

), وقد استهلها ناظمها بالتوجيه الرتبوي الديني, ثم الكواكب وسلم الرقيا إىل املراتب
 تعرض إىل ذكر علامء مدينة البطحاء: 

 ذا نــذكر مــا وعيــت وبعــد
ــة  مناقــب بعــض أهــل اإلغاث
 مشهور االسم أن فشـا سـميته

 

 مــن األشــياخ وعــنهم رويــت
 يف منشأهم يف القـرون الثالثـة
ـــلمته ـــريي س ـــريه إىل غ  وغ

 إىل أن قال:
 منهم رجـال سـكنوا البطحـاء

 bãŠ–Çمل يعرفــوا قبــورهم يف 
ــدراس ــا ن ــوا م ــم درس  فكله
 ومل يبق إال النزر واحلـل خفـى

ـــدخال  وبعضـــهم ـــاق مل ي  أف
 

 كانــت هبــا بــدورا أصــفياء
ـــا  ـــي يف أماكن ـــع التمن  إال م
 زمـــاهنم فهـــم مـــن املنـــايس
ــا ــه غف ــدهر نبل ــه ال ــر علي  ج
ــة منفصــال  يف احلصــن يف قري
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بيتا وإن كانت لغتها مهلهلة إال أن قيمتها يف  250وهذه املنظومة حتتوي عىل
حاء أمكننا كشف الغطاء عنها موضوعها هلا أمهية عظمى, وقد سبق لنا أن مدينة البط

), سينيته) أيب راس, قال فيه عند رشحه لـ : (سينيةبعد اطالعنا عىل رشح موجز لـ : (
ومرادنا بالبطحتني: سريات, ومالنة, وإال فالبطحاء حيث أطلقت عندهم «قال: 

يت باسم مدينة هوارة الكائِنة بشاطئ هنر مينا ...    ».فاملراد هبا قاعدة سويد, سمِّ
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  تاريخ مدينة تيھرت  من لقطات

  )1(القرون األولى من العھد اإلسالمي فيالحضاري التاريخي و

 حمارضة: املهدي البوعبديل, قرأها بالنيابة الدكتور بحاز إبراهيم

مُ هبا يف هذا   غري مقيَّد  امللتقىاخرتتُ هذا العنوان ملوضوع دراستي التي أساهِ
ها أنَّ تاريخ هذه  امللتقىهذا  باملحاور التي حورص فيها موضوع ن أمهِّ ة أسباب مِ لعدَّ

ن تآليف  خني والباحثني, كام حظيت كثري مِ ن نخبة املؤرِّ ظِيَ باهتامم كبري مِ املنطقة وإن حَ
ن أسواق الكتب,  هذه النُّخبة بالنَّرش والطَّبع إالَّ أن جلَّها نفدت طبعاته واختفى مِ

ن الباحثني إىل امل راجع األجنبية التي ال ختلو من أخطاء وغلطات, والتجأ الكثري مِ
 فمعذرة .

خني واجلغرافيني, ونظرا ملجال هذه مدينة تيهرت ن املؤرِّ ض لتعريفها كثريٌ مِ : تعرَّ
قة  الدراسة املحدودة اخرتت بني هذه التَّعاريف تعريفا جامعا اشتهر صاحبه بالدّ

نزهة املشتاق يف درييس صاحب (والنزاهة والكفاءة وهو املؤرخ اجلغرايف الرشيف اإل
مدينة تاهرت كانت فيام «الذي قال يف تعريفه ملدينة تيهرت ما ييل:  اخرتاق اآلفاق)

سلف من الزمان مدينني كبريتني إحدامها قديمة واألخر حمدثة, والقديمة من هاتني 
م املدينتني ذات سور وهي عىل قنة جبل قليل العلو وفيها ناس وزمل من الرببر, وهل

جتارات وبضائع وأسواق عامرة, وبأرضها مزارع وضياع مجة, وهبا من نتاج الربذان 
واخليل وكذلك العسل والسمن, وسائر غالهتا كثرية مباركة, ويف مدينة تيهرت مياه 

                                                 
 .)م1987أفريل  2إىل 1من (ألقيت يف امللتقى الوطني األول حول تاريخ تيهرت احلضاري  )1(



208  

متدفقة تدخل أكثر ديارهم ويترصفون فيها, وهلم عىل هذه املياه بساتني وأشجار حتمل 
, ويقصد الرشيف اإلدرييس » اجلملة إهنا بقعة حسنة رضوبا من الفواكه احلسنة, ويف

بتعريفه هذا مدينة تيارت احلالية, أي مقر والية تيارت املركزية, أما مدينة تاهرت يف 
عهد الرستميِّني التي كانت عاصمة مملكة أئمتهم فكانت تعرف بتاهرت احلديثة, 

أبو عبيد البكري حيث وتاهرت احلديثة هي التي عرفها اجلغرايف األندليس الشهري 
مدينة تيهرت مسورة هلا أربعة أبواب باب الصفا, وقيل باب الصبا وقيل هكذا «قال: 

بني قوسني وباب املنازل وباب األندلس وباب املطاحن وغريها, وهي عىل سفح جبل 
يقال له جزول, وال زال هذا اجلبل حيمل اسم قزول, وهلا قصبة مرشفة عىل السوق 

ى: املعصو مة, وهي عىل هنر يأتيها من القبلة يسمى: رمينه قبلتها, وهنر آخر جيري تسمَّ
بِ أهلها وأرضها  وهي «, إىل أن قال: »من عيون جتمع تسمى: تاتش, ومن تاتش رشُ

قال بكر «, ثم ختم أبو عبيد البكري تعريفه بقوله: »شديدة الربد كثرية الغيوم والثلج 
مونا حافظا للحديث, سمع باملرشق من عمر بن بن محاد أبو عبد الرٰمحن وكان ثقة مأ

مرزوق, وبرش بن حجر, وبإفريقيا من سحنون وغريهم, وسكن تيارت, وهبا تويف, ثم 
ن قصيدته:  ينقل ما قاله بكر بن محاد يف تيهرت مِ

 مــا أحشــن الــربد وريعانــه
 تبـدو مــن الغــيم إذا مــا بــدت
ـــة ـــال جل ـــر ب ـــنحن يف بح  ف
 نفــرح بالشــمس إذا مــا بــدت

 

 ف الشــمس بتــاهرتوأطــر
 مـــن ختـــت Š’ämكأهنـــا 

 جتري بنا الـريح عـىل السـمت
ـــبت ـــذمي بالس ـــة ال  كفرح

 

, وهبذا الوصف املدقَّق الذي ختم به »وهذه تاهرت احلديثة «ثم قال البكري: 
سها الرستميُّون  البكري تعريفه لتاهرت تبنيَّ لنا أن تعريفه كان لتيهرت احلديثة التي أسَّ

ذوها عاصمة ممل كتهم, وهي مدينة: تاقدمت احلالية, وقد أشار إىل تعريفه البكري واختَّ
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ده يف تعريفه هلا بسطرين, السطر األول قال فيه:  وعىل مخسة أميال تاهرت «وأكَّ
, ونستنتج من تعريف البكري أنه مل »القديمة, وهي حصن برقجانة وهو رشقي احلديثة 

ستميِّني إال حصن قبيلة يبق من تيارت القديمة ـ وهو املدينة احلالية ـ يف  عهد الرُّ
) أطلق عليه معجم البلدانبرقجانة الذي أطلق عليه ياقوت احلموي يف تأليفه املشهور (

 اسم: ابن بخاثة, كام سبق ذكره. 
نقترص عىل هذه التعاريف للتَّفرقة بني تيارت القديمة التي عرفها الرشيف 

سها ال رستميُّون واختذوها عاصمة مملكتهم اإلدرييس وتيارت احلديثة, أي التي أسَّ
وهي املشهورة يف زمننا هذا, أي آثارها بتاقدمت, إن كثريا ما ترسبت أغالط وأخطاء 
لكثري من الكتاب والباحثني يف هذا املوضوع, هذا وإنه كام سبقت لنا اإلشارة إىل ذلك, 

ا عن بقية وبعد التعريف بمدينتي تيارت أو تاهرت القديمة واحلديثة, نواصل حديثن
لقطات من تاريخ مدينة تيارت احلضاري «موضوع الدراسة كام يدل عليها عنواهنا: 

إذ تتبع املوضوع يستدعي عدة  ,»والثقايف يف القرون األوىل من العهد اإلسالمي
حمارضات, وهلذا أكتفي ببعض اللقطات التي يسمح لنا هبا جمال هذا امللتقى, فنتحدث 

م عهد مملكة ونرشيس الذي كانت تاهرت أو بعبارة عن ملخص العهد الرستمي ث
أوضح تاقدمت عاصمة اململكة, وقد امتازت تاهرت يف العهد الرستمي أهنا احتفظت 

) كتاب تاريخ األئمة الرستميِّنيبرتاث تارخينا كامال غري منقوص ومن أهم الرتاث: (
غري قه ونرشه املسترشق الفرنيس ـ موثيال  البن الصَّ نسكي دوكاال سوتني, ـ الذي حقَّ

م بمؤمتر املسترشقني املنعقد يف مدينة اجلزائر ـ وال  زال اعتناء بعض 1905سنة 
املسترشقني بتاريخ الدولة الرستمية وآثارها متواصال إىل عهدنا هذا, وكلُّ ما نلفت 
ون أنَّ الدولة الرستم اء إليه هو أن بعض هؤالء املسترشقني يرَ ية انتباه املستمعني والقرَّ

نت باجلزائر يف العهد اإلسالمي, وهذا غري صحيح, فإن أول دولة  هي أول دولة تكوَّ
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نت يف العهد اإلسالمي هي دولة مغراوة التي كانت رقعتها ما بني سهول  جزائرية كوّ
س ملوكها مدينتي: تنس, ووهران, وقد قىض عليها  مليانة إىل وهران, وهي التي أسَّ

ت ما بني البطحاء بلقني بن زيري يف عهد امللو مة دارَ ك الطائفيِّني يف معركة حاسِ
) يصف أزهار الرياضوتاهرت, كام نقله سليامن الباروين عن ابن الصغري ففي تأليفه: (

ثمَّ رشعوا يف العامرات والبناء, وإحياء املوات, «تاهرت يف العهد الرستمي بام ييل: 
ستغالت, وغري ذلك واتَّسعوا يف وغرس البساتني, وإجراء األهنار, واختاذ الرحى وامل

البلد وتفسحوا فيه, وما أتتهم وفود الغرباء إال استوطن معهم وانتمى بني أظهرهم ملا 
يراه من رخاء البلد وحسن سرية إمامه وعدله يف رعيته, وأمانه عىل نفسه وماله, حتى 

القروي,  ال تر دارا إال قيل هذه لفالن الكويف, وهذه لفالن البرصي, وهذه لفالن
وهذا مسجد القرويِّني, وهذا مسجد البرصيِّني, وهذا مسجد الكوفيِّني, واستعملت 

ن مرشق ومغرب بالتِّجارة  بل إىل بالد السودان, وإىل مجيع البلدان مِ , إىل أن قال »السُّ
وشمخ ملكه, وابتنى القصور واختذ أبوابا من احلديد, وبنى «يف حقِّ اإلمام أفلح: 

فيها اجليعان, وعمرت معه الدنيا وكثرت األموال واملستغالت, وأتته  اجلفان وأطعم
 ». الرفاق والوفود من كل األمصار واآلفاق, وتنافس الناس يف البنيان

نكتفي هبذا القدر لننتقل إىل تاهرت يف عهد مملكة الونرشييس كام عرفها الرشيف 
بل ونرشيس يسكنه قبائل ج«اإلدرييس الذي قال يف حديثه عن جبل الونرشيس ما ييل: 

من الرببر منها: مكناسة, وحرشون, وأوربة, وبنو أيب خليل, وكتامة, ومطاممة, وبنو 
مليلت وبنو ارجتان, وبنو أيب خليفة ... وطول هذا اجلبل أربعة أيام, وينتهي طرف هذا 
اجلبل إىل قرب تاهرت ... وكانت بمملكة ونرشيس هذه, قالع حصينة, منها: 

 ».افرقينت, واملدية, وتاغزوت ... الخ تاقدمت, وت
نت مملكة ونرشيس هذه يف أواخر القرن الرابع اهلجري عندما اشتد اخلالف  تكوَّ
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بني باديس ملك بني زيري بالقريوان وعمه محاد بن بلقني فانترص بنو توجني هؤالء 
لباديس وكان النرص حليفه, فاعرتف هلم باجلميل وأقطع هلم حكم جبل ونرشيس, 

انت إمارهتم يف بدايتها تعرف بإمارة بني توجني ثم استحالت إىل مملكة يف عهد وك
األمري عبد القوي وصارت تعرف بمملكة ونرشيس, ولعبت أدوارا يف تاريخ البالد كام 
سنبني ذلك, وكانت رياسة توجني ملا تكونت إمارهتم يف أرسة بني دفىل, وتداول أفراد 

يف بدايتها إمارة بدوية, ولنرتك الكلمة للمؤرخ عبد هذه األرسة اإلمارة التي كانت 
الرٰمحن بن خلدون الذي خصص هذه اململكة يف صفحات تأليفه وهي وإن كانت 

 مملكةمتفرقة إال أهنا جامعة تناول فيها مراحل تارخيها وقد أطلق عليها اسم: 
 الذين , قال ابن خلدون يف املوضوع ـ أي: يف التعريف بأمرائها بني توجنيونرشيس

كان هذا احلي من أعظم أحياء بني باديس «كانت تنسب إليهم يف أول عهدها قال: 
وأوفرهم عددا وكانت مواطنهم حقا يف وادي شلف قبل جبل ونرشيس من أرض 
ى هلذا العهد هنرصا, وكان بأرض الرسسو وبجهة الغرب منه  الرسسو, وهو املسمَّ

ومطامطة, ثم صارت أرض الرسسو لبني  بطون من لواتة, وغلبهم عليهام بنو وجدجين
توجني هؤالء, واستضافوها إىل مواطنهم األوىل, وصارت مواطنهم ما بني موطن بني 
راشد ـ مدينة أفلو ـ وجبل دراك يف جانب القبلة, وكانت هلم رياسة أيام صنهاجة 

تنة محاد ابن لعطية ابن دافلتن وابن عمه لقامن ابن املعتز كام ذكره ابن الرقيق وملا كانت ف
بلقني مع ابن أخيه باديس وهنض إليه باديس من القريوان, حتى احتل بواد الشلف, 

 حتيز إليه بنو توجني هؤالء وكل هلم يف حروب محاد أثار.
وملا كان تتبع مراحل تاريخ هذه اململكة اخلالدة, ال يسعه املجال كام سبقت  

 عىل ذكر بعض اخلطوط العريضة اإلشارة إىل ذلك يف مقدمة هذه الدراسة, فلنقترص
 من تارخيها, وأمهها.

إن دولة املوحدين يف أول نشأهتا وتكوينها نجد هلا عالقة متينة هبذه اململكة, حيث  
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مرَّ عليها بعد مفارقته لبجاية فأكرمه سكاهنا وانضم إليه أحد أبنائها  ابن تومرتإن 
ذي واله اإلمام املهدي قيادة جيشه وهو عبد اهللا بن حمسن املكنى بالبشري الونرشييس ال

عندما ثار عىل امللك عيل بن يوسف ابن تاشفني (رمحهام اهللا تعاىل, وريض عنهام 
وأرضامها) كام واله رتبة سامية وهي عضو يف أعىل جملس حريب وسيايس كان ختصصه 

غانية الترصف التام يف مجيع دولة املوحدين, وملا تكونت دولة املوحدين وثار عليها بنو 
لمتونية, فنزلت [جنودهم] عىل حني غفلة بمرسى بجاية ثم  من بقايا وأقارب الدولة الَّ
انسحبوا إىل بالد اجلريد, خلرب يطول, جهز هلم ملك دولة املوحدين اخلليفة يعقوب 
املنصور بن يوسف بم عبد املؤمن بن عيل املراكيش الظاهري (رمحه اهللا تعاىل, وريض 

تابعتهم وقمعهم ومر يف طريقه عىل مملكة ونرشيس وكان أمريها عنه وأرضاه) جيشا مل
دي ورافقه يف مسريته فمن عليه  إذ ذاك عطية ابن دفلتن فانضم إىل جيش اخلليفة املوحِّ
اخلليفة, ونالت إمارته التي كانت تعرف بإمارة ابن توجني وكانت قاعدهتا تاقدمت 

ين, ثم نالت استقالهلا التام يف عهد امللك فنالت استقالهلا الذايت عىل حد تعبري املعارص
 ابن زكريا احلفيص, خلرب يطول.

ويف عهد احلملة الصليبية التي قام هبا امللك سان لوي الفرنيس عىل مرص ثم تونس  
كان جليش مملكة ونرشيس يد يف رد العدو الصليبي, وذلك أن امللك املستنرص باهللا 

بن عبد القوي فكان مللك ونرشيس  احلفيص استنجد بصهره ملك ونرشيس حممد
املذكور أياد يف النرص, فاعرتف له هبا امللك احلفيص وعينه من مجلة نخبة قادة اجليش 

 الذين كلفوا بعقد صلح االستسالم.
هذا وإن كانت مدينة قرطاج ال زالت حتتفظ برضيح امللك الفرنيس سان لوي إىل  

 املؤرخني أن امللك لقي حتفه إثر مرض. عهدنا هذا, فإن األخبار املتواترة عن معظم 
وقد خصص ابن خلدون هلذه الواقعة فصال قيام امتاز بإظهار مواقف ويل عهد  
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مملكة ونرشيس البطولية ومواقف جيشه الباسل يف رد عدوان هذه احلملة الصليبية 
حثني التي قام هبا امللك الصليبي الشهري سان لوي, وملا كانت القاعدة اجلارية عند البا

, وكانت مملكة ونرشيس هلا مكانة يف »ما ال يدرك كله ال يرتك جله «واملؤرخني أنه: 
تاريخ بالد املغرب العريب وباخلصوص يف اجلزائر, وقد تناول تارخيها بتفصيل العامل 
الشهري عبد الرٰمحن بن خلدون والرشيف اإلدرييس, كام تناول تارخيها السيايس 

الدرر نوازهلم وباخلصوص حييي بن زكريا املازوين يف: ( والثقايف بعض الفقهاء يف
) عندما حتدث عن قبيلة بني تيغرين التي كانت حتكم من مملكة مازونة املكنونة يف نوازل

 ونرشيس يف عهدها األخري وهو عهد انحطاط اململكة.   
ا من ظهور ومما ال يفوتنا أن نلفت انتباه القراء إليه هو أن قبائل هذه اململكة انطالق 

إمارة بني توجني يف عهد خلفاء دولة املوحدين بقي أفراد اململكة من بني دافلتن 
يتداولون حكمها, كام ال زالت هذه القبائل حتتفظ بأسامء رؤسائها, خلفا عن سلف, 
خصوصا اسم أول رئيس توىل اإلمارة التي استحالت إىل مملكة كام سبقت اإلشارة إىل 

تن التي تكونت يف عهده اإلمارة التي عرفت يف أول عهدها ذلك وهو عطية بن دافل
 بإمارة بني توجني ثم استبدلت بمملكة ونرشيس. 

وقد اشتهرت هذه القبيلة ال يف ميادين احلروب والبطولة فقط بل يف ميادين  
الثقافة, وقد كان من حسن حظ التاريخ أن خصص أحد أبنائها الربرة وهو العالمة 

املعيار املغرب عن فتاو إفريقيا واألندلس نرشييس صاحب: (أمحد بن حييى الو
) املوسوعة الفقهية الشهرية خصص مواطنيه بتأليف مجع فيه وفيات بعض واملغرب

يباجأعالمها, وقد طبع مع كتاب (  ) ألمحد بابا التنبكتي .ذيل الدِّ
ا هذا يعقدون وقبل اخلتام اسمحوا يل:  إن كثريا من علامء التاريخ ما زالوا إىل يومن

املؤمترات خيصصوهنا لدراسة آثار اسم وحضارات بادت منذ قرون, مع األسف 
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الشديد إن هذه اململكة التي تركت بصامهتا يف تاريخ بالد املغرب العريب بصفة عامة 
وتاريخ اجلزائر بصفة خاصة طيلة سبعة قرون أو أزيد وتركت جل قبائلها الذين 

لبطولية والثقافية أبا عن جد ومل يفارقوا البالد, إال أهنم لقوا خلدوا أجمادها يف امليادين ا
 اجلحود وعدم االكرتاث الدالة عىل التخلف واهلوان. 

وقبل اخلتام أستسمحكم العفو أن أقترص عىل بعض اخلطوط العريضة من تاريخ 
سا ت هذه اململكة التي أحيا ذكرها األمري عبد القادر يف عهده, وأنشأ فيها بعض مؤسَّ

الدولة, كام نقل إليها كثريا من األرس الرتكية, وقد تعرض لآلثار التي تركها األمري عبد 
القادر يف مدينة تاقدمت املسترشق املشهور جورج ماريس املتخصص يف عهده بدراسة 
أثار الفن املعامري اإلسالمي, فكتب عنها فصال ذكر فيه أن تاقدمت مل حتتفظ من 

ر التي لعبتها يف عهد بني توجني, و أن سبب ذلك يرجع إىل أن تارخيها الطويل واألدوا
 سكاهنا, كانوا حيتفظون ببداوهتم حيث كانوا يسكنون اخليام. 

هذه لقطات ذكرناها من تاريخ هذه املنطقة التي احتفظ هلا التاريخ بمكانتها 
معوا وأجمادها فأملنا أن يسعى أبناء هذه الناحية إىل االشتغال بتاريخ بالدهم وجي

الوثائق التي ال زال الكثري منها حيتفظ به بعض اخلزائن اخلاصة والعامة منها قبائل: 
 مكناسة, ومطامطة, وحرشون, وسحنون, وغريمها. 

 املهدي البوعبديل
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  رتاريخ الھجا نلقطات م

  )1(ةفي المجاالت الثقافية والحضارية والسياسي

لفكر اإلسالمي بتمنراست قاعدة اهلجار إنني بمناسبة انعقاد املؤمتر الثالث عرش ل
ن أعدادها هلذه امللتقيات, اخرتتُ أن جملة األصالةومبادرة ( ) كعادهتا لتخصيص عدد مِ

راسة التي هي كام يدلُّ عليها عنواهنا: ( لقطات من تاريخ أتناولَ بالبحث هذه الدِّ
ن النقاط  ), إذ هي النقطةاهلجار يف املجاالت الثقافية واحلضارية والسياسية األوىل مِ

 األربع التي تنحرص فيها دراسات امللتقى .

ن عهد قديم, يرجع إىل عرشة قرون  خني مِ لفتت هذه املنطقة أنظار الباحثني واملؤرِّ
صت بدراسات وتآليف ال زال معينها مل ينضب بعد, هذا وإن  قبل امليالد, وقد خصِّ

ق يف البحث  ن الباحثني هدفهم التعمُّ العلمي هلذه املنطقة التي جعلها كان كثري مِ
ودان, وبالطبع  لة وصلٍ بني حويض األبيض املتوسط وختوم السُّ وقعها اجلغرايف صِ مَ

ن قديم ـ أي قبل اإلسالم وبعده ـ .  كانت هذه املنطقة ممرا للقوافل التِّجارية مِ
ن عهد أفالطون انه ـ التوارق ـ مِ  كان منطلق االعتِناء بتاريخ اهلجار وسكَّ

راسة سأقترص عىل تاريخ ما بعد اإلسالم  وهريودوت وغريمها, وإنَّني يف هذه الدِّ
زها عىل أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين اجلاري  بإجياز, ثمَّ أركِّ
ض إىل تارخيها القديم كلام جرين إىل ذلك  امليالديَني, وال يمنعني هذا االلتزام من التعرُّ

خي سياق احلديث, إذ ت اريخ هذه املنطقة ـ كام سبق لنا ذكره ـ كان حملّ عناية مؤرِّ
                                                 

 .17− 2, ص72لة األصالة, العدد جم  )1(
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 خمتلف األجناس, وال زالت استمرارية تلك العناية إىل عهدنا هذا, كام سنبنيِّ ذلك.
الني املسلمني الذين اعتنَوا بتاريخ هذه الناحية ابن  حَّ خني والرَّ ن بني املؤرِّ نذكر مِ

ضوا للقوافل التجارية التي كانت جتوب  حوقل, وأبا عبيد البكري, وغريمها ـ فتعرَّ
ن بالد املرشق ـ عىل طريق مدينة القريوان (عاصمة إفريقيا), ثمَّ عىل  الطريق, انطالقا مِ
هب, ذلك  طريق قلعة بني محاد, بعد سقوط القريوان ـ إىل أوداغست منبع مناجم الذَّ

هب الذي وصفه أبو عبيد البكري بقوله:  ت أجود ذهب األرض وذهب أوداغس«الذَّ
ه   ».وأصحّ

) التي ورثت مكانة القريوان قلعة بني محادوقال يف موضع آخر يصف (
ن العراق واحلجاز «االقتصادية ما ييل:  حال مِ ار, هبا حتلُّ الرِّ وهي اليوم مقصد التُّجَّ

ام وسائر بالد املغرب دامى بطريق »ومرص والشَّ , وقد عرف هذا الطريق عند القُ
هب.   الذَّ

ن أشهر حمطَّات  هذا, ومل تكن الناحية االقتصادية التي كانت منطقة اهلجار مِ
اعي الوحيد إىل اهتامم الباحثني  قوافلها التجارية يف طريقها إىل أوداغست, هي الدَّ
خني الذين سبق احلديث عنهم, بل كانت هناك دواع أخر, منها آثارها  واملؤرِّ

صني يف احلضارية, كبقايا فنِّ النَّحت والتَّ  صوير, كام أنَّ كثريا من العلامء املتخصِّ
ان  ن بقايا سكَّ ان اهلجار ـ مِ الالت البرشية ذهبوا إىل أنَّ التوارق ـ سكَّ دراسات السُّ
اهنا إال أقلية اندجمت يف قبائل  ن سكَّ اهنا األرض, ومل يبق مِ جزيرة خسفت بسكَّ

خ اليوناين  ), الذيناملازيكالتوارق, وهذه األقلية تعرف بـ : ( ث عنهم املؤرِّ حتدَّ
ان التوارق من Hérodotteهيوردوت ( ), وهذا ال يمنع ـ يف نظرهم ـ بأنَّ أغلبية سكَّ

ن التَّفصيل. ث عن ذلك بِمزيد مِ  أصلٍ بربري, كام سنتحدَّ
لت فرنسا واحتلَّت أجزاءً كثرية  1830بعد االحتالل الفرنيس للجزائر سنة  توغَّ
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حراء والسنغ حراء من الصَّ اد الصَّ ال, وحينئذ فتحت أبواب هذه املناطق إىل خمتلف روَّ
ان وتضليلهم,  صوا خمتلف األردية لتغليط السكَّ يسني, تقمَّ ن عسكريِّني ومدنيِّني وقسِّ مِ
واد  ر, وهلذا كان جل هؤالء الرُّ ن احليطة واحلذَ حيث كانوا يتتبَّعون حركاهتم بمزيدٍ مِ

ضون لالغتيال, وكان امل سؤولون الفرنسيُّون خيفون األسباب احلقيقية هلذه يتعرَّ
االغتياالت التي كثريا ما ينسبوهنا إىل الُّلصوص وقطَّاع الطُّرق, هذه املواضيع التي 

 سأتعرض إىل دراستها يف هذا البحث, بعد التعريف هبذه املنطقة.
 كانت متنراست هي قاعدة بالد التَّوارق وهي حماطة بقر يسكنها احلراطني 

والسود الذين كان التوراق يسخروهنم للخدمة التي يأنفون من مبارشهتا بأنفسهم 
 كاحلراثة, والرعي, وما إىل ذلك. 

استوىل الفرنسيون عىل ناحية متنراست ابتداء من أواخر القرن التاسع عرش, ومن 
مجلة من وصفها بعد االحتالل الفرنيس مبارشة, الراهب األب دوفوكو الذي اختارها 

اخرتت «.قال دوفوكو: 1916إىل أن لقي حتفه يف ديسمرب  1905قامة من سنة لإل
ـ أي أرسة ـ ثم قال: » اإلقامة بتمنراست التي وجدت فيها اثنني وعرشين كانونا 

موقعها يف قلب جبل اهلجار, منعزلة عن القر اآلهلة بالسكان, يلوح يل أن هذه «
ال تتخذ فيها قشلة عسكرية, وال حمطة القرية ستبقى بعيدة عن العمران األورويب, 

للربيد واملواصالت, كام ال تتخذ البعثات مقرا, وهلذه األسباب اخرتت هذا املقر 
 اهـ. » املهجور, وألقيت فيه عصا التسيار 

وقبل أن تتخذ متنراست قاعدة املنطقة كانت القاعدة هي حصن موتيالنسكي, ومل 
, كانت منطقة اهلجار إثر 1920يف سنة يستبدل حصن موتيالنسكي بتمنراست إال 

االحتالل الفرنيس متتد من الشامل إىل اجلنوب بنحو األلفني كم, ومن املرشق إىل 
املغرب بنحو األلف كلم, ومجيع سكان املنطقة ال جياوز عددهم عرشة آالف نسمة, 
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ه ورغم استحالة متنراست إىل قاعدة اهلجار فلم ينم عدد سكاهنا إال ببطء, حيث إن
) رافقه اجلنرال دوشان 1932عندما زارها الوايل العام باجلزائر إذ ذاك هو كارد (سنة 

)Deschamp()1(  الذي دون رحلته وقال مقارنا بني حالة متنراست إذ ذاك, وما سبق
واآلن استحال عدد «فقال:  1905من وصف األب دوفوكو عندما نزل هبا سنة 

, ثم قال اجلنرال دوشان: »عرشين وصل إىل أربعني الكوانني ونام, فبعد أن كان اثنني و
 نزل) وقد بني بالقرية Laperrineويطل عىل سكان هذه الكوانني حصن البرين («

), ومركزا للربيد, وسكنها األوروبيون, كام أقيم هبا معرض Hôtel Catala( كاتالن
 اهـ .»  1930سنة 

, ولنرجع إىل الوراء هذا ما وصلنا من وصف متنراست بعد االحتالل الفرنيس
قليال الستعراض تعاريف بعض املؤرخني املسلمني, من بينهم الرحالة ابن بطوطة 

خ  الذي )2(حممد أبو راس النارصي, ثم املؤرخ اجلزائري عبد الرٰمحن بن خلدونواملؤرِّ
عند تعداده لقبائل صنهاجة  )3(األخبار) عجائب األسفار ولطائفقال يف تأليفه: (

ت وقد أخربين الطالب األجل, الناسك األمثل, شقيقي سيدي عبد القادر, قل«فقال: 
برد اهللا رضحيه, وأسكنه من الفردوس فسيحه, وكان ذا معرفة بتلك البلدان ملا مر هبا 
وختطاها إىل السودان ... وكان إخباره يل بذلك, ملا سألته سنة أربع وتسعني ومائة 

ة أهل اللثام املعروفون عندنا بالتوارق مساكنهم ثم إن صنهاج«, إىل أن قال: »وألف... 
                                                 

دون اجلنرال دوشان رحلة الوايل العام كارد ونرشها بنرشة اجلمعية اجلغرافية باجلزائر املؤرخة يف  )1(
   . ( éme année 37 (بعدد سنتها السابعة والثالثني  1932جانفي 

  له تآليف عدة. )هـ  1237 – 1165 (حممد أبورأس النارصي الراشدي  )2(

ائب األسفار ولطائف األخبار: رشح به منظومته السينية التي هنأ هبا الباي حممد بن عثامن عج )3(
هـ, والكتاب مل يطبع إال أنه ترمجت كثري من فصوله ونرشت يف املجلة  1206فاتح وهران سنة 

  اإلفريقية واملجلة اآلسيوية الفرنسية.
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بني السودان وبني الرمال التي هي ختوم بالد الرببر, متصلون بالبحر املحيط هلذا 
العهد, يف املغرب إىل ساحل النيل باملرشق, وهم اآلن عىل اختالف الكلمة, واختالف 

فرون يف عسكره, السنن عىل عهدهم األول, بعضهم يعطون الطاعة مللك السودان وي
وهلم رشف بأرضهم, ومتر عليهم القوافل إىل السودان, فكان أحب يشء عندهم 
الدخان, وإن أراد أحدهم األكل وهو من أهل الكبار تنحى قليال, ونصب درقته بينه 
وبينهم, حذرا من أن يروا فمه, وإن ظفروا يف غزوهم بامل, أخذوا منه اإلبل والبقر, 

شمهم يقال له العناد, وبيوهتم من اجللد, وإن ذبحوا لضيف وأما الغنم فيأخذها ح
نْتَ ( بإشامم,  مجعوا له كل اللحم, فيأكل والباقي يتزود به, وبإزائهم رهط يقال هلم كُ
وهي اآلن بعضها تابع ملايل, وبعضها ملوريطانيا ) وأفراد هذه القبيلة ينتمون إىل بني أمية 

, ثم واصل أبو راس حديثه فقال: »عندهم إىل اآلن واألنصار, مل تتغري اللغة العربية 
هكذا أخربين شقيقي سيدي عبد القادر رمحه اهللا, فقبيلة كدالة منهم ـ أي من صنهاجة «

ثم قال أبو » ـ قبلة املعقل عرب سوس األقىص, وملتونة وتريكة يف مقابلة ذوي الصور 
غرب األوسط, وملطة يف ومر الكالم عىل ملوك ملتونة, ومسوفة يف مقابلة امل«راس: 

 » .مقابلة عرب الزاب, وتركا يف مقابلة إفريقيا ... الخ 
واخليل عندهم قليلة أو معدومة ويركبون من اإلبل الفاره يسموهنا النجيب, وهلم 
مع بني سعيد من بطون رياح عرب ورقلة وقائع وغارات إىل اآلن, ويغريون أيضا عىل 

هل ورقلة فهم من بني يفرن ومن مغراوة, سوف وغدامس وفزان وغريهم, وأما أ
وأمريهم يقولون له السلطان, وعىل عرشين مرحلة إىل القبلة منحرفا قليال إىل املغرب, 
بلدة نكدة لصنهاجة, وقد اجتاز هبم نفر من جتار مايل أيام أيب عنان ـ امللك املريني ـ 

وتوات, وأكثر فأعطوهم اثني عرش ألف راحلة زكاة, وأما أهل فجيج وتيكرارين 
 اهـ .» مصاب فكلهم صنهاجة, وبعض مصاب من ملاية, واهللا أعلم 
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ما ذكره أبو راس أثبته عىل طوله وأقترص عليه دون غريه من تعاريف ابن بطوطة 
وابن خلدون لقرب عهده, وملا اشتمل عليه من التفاصيل, حيث صور لنا حال املنطقة 

معظم من تعرض لتاريخ هذه النواحي من وسكاهنا, تصوير خبري شاهد عيان, إذ نجد 
املتأخرين إال واعتمد يف كتاباته عىل املصادر األجنبية, وكلها خلط بني التاريخ 
واألساطري, كام أهنا ال ختلو من تزييف وتشويه, وقد تصد لكشفها والرد عىل 
أصحاهبا, كاتب فرنيس معارص, سنتحدث عنه يف هذه الدراسة, وقد رأيت أن أحلق 

خ معارص وهو هنري ترياس (تعر  Henri Terrasse((1)يفا له أمهية ملؤرِّ
وقد عرف «) يف التعريف بدولة املرابطني اللمتونيني: املغرب تاريخقال يف تأليفه: (

الصنهاجيُّون بعد الفتوحات اإلسالمية بامللثمني, وكانوا متفرقني من غدامس إىل 
نغال والنيجر, ويف القرن التاسع املحيط األطلنطي, ومن جنوب املغرب إىل الس

امليالدي كانت مجوعهم تشمل ملتونة ومسوفة, وكانوا جيوبون الصحراء, وحينئذ اختذوا 
أوداغست قاعدة حكمهم, وقد نظموا التجارة بواسطة القوافل التي كانت تصل إىل 

 اهـ.» ختوم صحراء مرص 
هبا املؤرخون القدامى  نكتفي هبذا القدر من التَّعاريف هبذه املنطقة التي اهتم

واملتأخرون ثم لفت أنظار الكتاب والباحثني إليها من جديد, استيطان الراهب 
دوفوكو لقاعدهتا بتمنراست, وكانت مدة إقامة دوفوكو هبا, مرتبطة بأحداث عقائدية 
وسياسية اجتاحت املنطقة, وال زالت حمل عناية الباحثني من خمتلف امللل والنحل, إذ 

ت أن جتمع بني النقيضني: احلياة املادية واحلياة الروحية, ثم تغلبت حياة حياته كاد
ف عىل حياة البذخ والرتف واالستهتار, وهذا الرصاع بني احلضارتني  هد والتقشُّ الزُّ

                                                 
تاريخ (يف اخلمسينات, له كتاب سامه: هنري ترياس كان أستاذا بجامعتي اجلزائر والرباط  )1(

دية.)املغرب   , كان يدرس بثانويات املغرب األقىص, كام أن له تآليف قيمة يف اآلثار املوحِّ
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صبغ كثريا من الرجال األفذاذ ينتمون ملختلف األجناس والديانات, وقد شخصه أحد 
ب املتنبي الذي تنازع فيه هذان العامالن وقال يف الشعراء املعارصين يف حياة أيب الطي

 تأبينه األلفي عىل لسانه: 
 يا لعمر مشيا فيه معا

ــازل عــن شــهوته  بجســده الن
 فهــوال ينفــك عــن شــهوته

 

 ســلم العــارم روح الســامية
 وهـــي ال تعـــرف إال آالمــــا

 

له, هذا وإن األب دوفوكو كام يقال: قتلت حياته بحثا وهي كغريها من تراجم أمثا
جل الذي كان ينتمي إىل أرسة نبيلة ثرية,  إال أن هناك بعض اجلوانب منها فيه عرب, فالرَّ
وقد خترج من كلية حربية ضابطا, وأطلق حلياته االستهتارية عناهنا حتى كان كثري من 
وزراء عهده يعجزون عنها, إذ كان ينفق يف مباذيله حوايل مخسة ألف فرنك شهريا يف 

هد التسعينات من ال ل إىل حياة الزُّ قرن املايض امليالدي, وبعد اعتناقه للمسيحية حتوَّ
ف, حتى نصحه أطبَّاؤه بأنه إن متاد عىل تلك احلياة هيلك, وبعد  واحلرمان والتقشُّ
تِه التَّبشريية, حيث  غ ملهمَّ حياة مليئة باملفاجآت واالضطرابات, واخلوف واجلوع, تفرَّ

ته يف جمال التَّبشري مل تلق ختم به املطاف بتمنراست, وقد  هلة أنَّ مهمَّ ل وَ ن أوَّ أدرك مِ
نجاحا, ولكنه مل يبال بنتائج أعامله, ومل يستعجل جني ثامرها, بل رأ أنه عليه أن 
ى باحلياة املادية يف مجيع  خيطِّط اخلطط, ويرضب املثل للتَّضحية, فبعد أن ضحَّ

قة, صار يلبس اخلشن من الثياب ـ مظاهرها: حياة القصور والسهرات واملطاعم األني
عباءة الصوف ـ وصار يأكل اخلبز أو التمر واحلليب حتى سقطت أسنانه, ثم اختار 
سكنه قرية متنراست املنعزلة عن العمران, وعندما اندلعت احلرب العاملية األوىل تنازع 

خدمة فيه عامالن أيضا, مهمته التبشريية, ووطنيته, وهو وإن كان ير أن الدين يف 
الوطن, فقد تغلبت عليه الروح الوطنية, وصادف إذ ذاك اندالع الثورة الليبية عىل 
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حراء الذين 1916اإليطاليني سنة  ان الصَّ , تلك الثورة التي دعمها التوارق, وسكَّ
كانوا حتت حكم الفرنسيني, وكلفت اإليطاليِّني والفرنسيِّني خسائر فادحة, فعندئذ 

ته, واسرتجع بذلته العسكرية التي خلعها عند عبوره لبالد خرج األب دوفوكو من عزل
ض بمزيد من البيان ملوقفه الذي جر له اغتياله بتمنراست يف  حراء, وإنني سأتعرَّ الصَّ

راسة, إنام ال يفوتنا أن نذكر أن مدة إقامة األب دوفوكو  1916ديسمرب  يف هذه الدِّ
ختلف الدارسني فأعادوا النظر فتحت األبواب مل 1916إىل  1905بتمنراست من سنة 

 يف تاريخ هذه املنطقة, وبالطبع كانت كتاباهتم ال ختلو من مبالغة وتزييف, مما أد
ببعض زمالئهم إىل الرد عليهم عىل أضواء الوثائق التي فتحت من جديد, وأعيد النظر 
, ملايض اهلجار بعد عبور الرعيل األول من رواد الصحراء الذين سبق احلديث عنهم

كان يف طليعة من توىل الرد عىل الكتاب املذكورين الصحايف الفرنيس كلود موريس 
 روبري

)1() :ى  )ناسك اهلجاريف تأليفه املسمَّ
خصصه ملراحل ترمجة دوفوكو )2(

بعد مرور ربع قرن عىل احتالل اجلزائر, كتب «نستعرض منها بعض اللقطات, قال: 
كنون االحرتام واإلعجاب للفرنسيِّني, فالتوارق إن التوارق ي«أحد الصحفيِّني ما ييل: 

أمة قوية مهابة يرغبون يف توثيق عالئقهم مع الفرنسيِّني يف ميادين التجارة, وبالفعل 
ودان متبكتو  حراء اجلزائرية وبالد السُّ فإن هذه األمة تشغل موقعا واسعا بني الصَّ

)Tombouctou :ان التوارق مليون«), ثم قال نسمة, وقد جعلهم موقع  يبلغ عدد سكَّ
لة فيام بعد بيننا وبني  صلٍ بني اجلزائر ومتبكتو, ثمَّ متتدُّ هذه الصِّ لةَ وَ بالدهم اجلغرايف صِ

نغالية   اهـ.» مستعمرتنا السِّ

                                                 
ر جريدة صد اجلزائر اليومية )Claude Maurice Robert(كلود موريس روبري  )1(  L'écho(  حمرِّ

d'Alger(.  

(2)  l'ermite du Hoggar, Edit Bacconier, Alger, 1939. 
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حايف  هذه الرتهات نرشت «عىل هذه اجلمل بقوله:  موريس روبريوعقَّب الصَّ
رت يف وهران سنة  وبعد نصف «عيِّنة أخر فقال: , ثمَّ أضاف » 1856بجريدة صدَ

صباحنا إنارتَه, حيث إنَّ الكاتب  ) Paul Leroy Beaulieu( بول لوروا بوليوقرن فقد مِ
الكاتب الشهري كتب من دون حياء أو خجل, خماطبا رجال حكومة فرنسا بقوله: 

ا, انرشوا األمن يف هذه النواحي الشاسعة, وأضيفوا إىل ذلك استغالل املياه لالنتفاع هب«
فحينئذ يمكن للصحراء بعد حقبة من الزمان أن تغذي عرشة ماليِني نسمة, إن مل تكن 

 ».عرشين مليونا 
إنني مل أخرتع شيئا فيام ذكرته فذاك ما «ثم واصل الصحايف روبري حديثه بقوله: 

حراءنقلته من تأليف سامه صاحبه: ( م, وهذا الكتاب يوجد يف 1904) نرش سنة الصَّ
اكتشاف كتبات باجلنوب ـ أي بالصحراء ـ حيث مل نجد أثرا لكتاب: (واجهات كل امل

حايف روبري أنَّ دوفوكو مل » ) تأليف األب دوفوكو املغرب ـ وهنا بني قوسني ير الصَّ
حراء, وهلذا تواطأ أنصار االحتالل  ن مغبَّة احتالل الصَّ خيف يف تأليفه املذكور تشاؤمه مِ

حراء عىل ترويج الت م آماهلم وأحالمهم, وبالطَّبع كان لبالد الصَّ آليف التي تدعِّ
ن اسرتجاع نفوذهم الذي فقدوه  نوا مِ جون هلذه املغريات ضبَّاط اجليش الذين متكَّ املروِّ
حايف روبري حديثه  امل بعد استبدال احلكم العسكري باحلكم املدين, ثم واصل الصَّ بالشَّ

توصف باخلفية رغم دنسها وقذارهتا  أما متبكتو ملكة الصحراء التي ال زالت«بقوله: 
, ثم علَّق عىل ما »فهي كام يقال عن القطران: إنه يشفي اجلرب كام يشفي السودان الفقر 

إن الكتاب الذين يسبحون يف بحر اخليال واألوهام ال زالوا حيلمون «نقله بقوله: 
شيع أن قافلة بالقوافل التي حتمل دقيق الذهب, وريش النعام, والعاج, والزمرد الذي أ

اكتشفته بكثرة, وكان من بينه من يبلغ حجم بيض  )Flatters ()1( فالتريرائد الصحراء 
                                                 

 ذكر هذه الرواية القبطان بروسالر: (1(
     Capitaine Brosse lard: " les deux missions Flatters ". 
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واآلن عندما أزيل القناع عن التوارق انحل اللغز, : «روبري, ثم قال الصحايف »الدجاج 
ينبغي أن نعيد «, ثم قال: »فدقيق الذهب موجود, إال أنه يتمثل يف رمال التلول ... 

لتصحيح موقفنا يف قيمة الصحراء االقتصادية, فإهنا منعدمة متاما, وستبقى النظر 
منعدمة, وإنام تنحرص قيمتها يف املجالني السيايس واملوقع اجلغرايف ـ املعربَّ عنه اآلن 
االسرتاتيجي ـ فالصحراء برزخ, يفرق بني عاملني, كانت العداوة بينهام حمكمة, عامل 

 ».السوداء, وبعبارة أصح عامل متمدن وعامل مهجي متخلف  إفريقيا البيضاء, وإفريقيا
حايف روبري إىل ما قاله خماطبا قراءه بقوله:  إنكم كثريا ما تطلعون «ثم أضاف الصَّ

واح والصحفيِّني األغبياء,  ماد للسُّ عىل أمثال هذه الرتهات التي ال يقصد منها إال ذر الرَّ
حراء إمرباطورية, مساحت  ».ها تُعادِل مساحة فرنسا عرش مرات مثل قوهلم: الصَّ

ذكرت «, إىل أن قال: »واحلقيقة أن هذه اإلمرباطورية فارغة وستبقى فارغة ... « 
 7800يف الطبعة األوىل من هذا الكتاب (أي ناسك اهلجار) إن عدد التوارق يبلغ 

ئذ, نسمة, منها مخسة آالف من اهلجار وثامنامئة وألفني من أزجر, وقد كنت سخيا حين
إذ نرشت احلصافة اإلحصائيات األخرية لعدد السكان, فذكرت أن عدد سكان اهلجار 
يبلغ ثالثة آالف, وعدد إخوهتم أزجر من سكان منطقة جانت يبلغ مخسامئة وألف, 
فاجلميع مخس مائة وأربعة آالف, وهلذا نر أننا بعيدون من عدد املليون نسمة, الذي 

ومن «, ثم واصل الصحايف روبري حديثه بقوله: » 1856قدمه الصحايف الوهراين, سنة 
) فإذا كانت حالة Duveyrierمجلة نارشي هذه الرتهات الكاتب هنري دوفريي (

, فكيف نصف حالتهم التي هم 1860التوارق الذين عرفهم بمثل ما وصفهم به سنة 
عهد ـ أي: ومن ذلك ال: «روبري, ثمَّ قال الصحايف 1938أي: سنة » عليها يف وقتنا هذه 

وا إىل Duveyrierصدور كتاب دوفريي ( وا وتسابقُ احا وكتَّابا وموظَّفني تبارَ ) ـ نجد سوَّ
ن   Pierre( بيري بونواخلق بالد اهلجار البعيدة كل البعد عن الواقع التارخيي, أكثر مِ

Benoit) :تلك الرواية التي فتحت للكتاب اتالنتيد) الذي ضمن روايته املسامة ,(
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ني االفرتاضات والتكهنات من بينها أن بالد اهلجار هي ينبوع الرببر, وإن اخليالي
 ».موقعها هو حمور البرشية ... الخ 

حايف  ن بينهم  روبريثم قال الصَّ رادا عىل الكتَّاب الذين حاولوا تزييف التاريخ, ومِ
حراء) صاحب كتاب: (Gauthier( قويت ) الذي نقض الصحايف املذكور بعض ما الصَّ

حراءكتبه يف تأليفه ( حايف الصَّ رون العسكريُّون, إال أنَّ الصَّ جه املستعمِ  روبري) الذي روَّ
ه عليه عىل ما يتعلَّق ببعض اجلوانب االقتصادية واجلغرافية, وترك ما هيمُّ  اقترص يف ردِّ

راسة, قال  يتُ نقلَه إمتاما ملوضوع الدِّ يف  قويتموضوع بحثِنا وهو املتعلِّق بالتوارق, فتولَّ
حراء ما الصحراءكتاب: ( ان الصَّ ثا عن التوارق وميزهتم عن بقية سكَّ ) املذكور, متحدِّ

إن هؤالء الناس ـ أي: التوارق ـ أقرب إلينا من العرب فإهنم متفتحون, والسبب «ييل: 
يف ذلك أن إسالمهم ضعيف, سطحي, فهم ال يعرفون كلمة عربية ـ العربية لغة القرآن 

مون شهر رمضان, ونسائهم متحررات, وهلذا فهن أقرب شبها بنسائنا, ـ وهم ال يصو
وهم يتحدثون باللغة الرببرية, ويمتازون عن بقية الربابر, إذ إهنم ال زالوا حيتفظون 
بكتابة هذه اللغة, دون بقية سكان العامل, حيث انفردوا باستعامل احلروف اهلجائية 

, وختم قويت قوله فصله هذا بقوله: ») Tifinar(الليبية القديمة املشهورة بحرف تيفنار 
من مجلة ما ورثه التوارق من أصلهم الرببري, وعضوا عليه بالنواذج, هو بغضهم «

للعرب الفاحتني, وهلذا فاحلروب بينهم متواصلة, كام ال زالوا حيتفظون بذكر كسيلة 
, وهذه الرتهات »م 683البطل األورايس قاتل عقبة بن نافع الفاتح العريب األول سنة 

مل خيصصها املستعمرون للتوارق فقط, بل استعملوها أيضا جللب الرببر وتضليلهم 
حلاجات يف نفوسهم, وإال فإهنم يف دراساهتم اخلاصة بمجتمعاهتم ال خيفون انطباعاهتم 

راتهعنهم, ويعددون مثالبهم كام نراه من بعض انطباعات األب دوفوكو يف  عن  مذكِّ
 .التوارق أنفسهم

نكتفي هبذه العينات أو اللقطات التي من حسن احلظِّ مل يغرت هبا بعض الكتاب 
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أمثال الصحايف كلود موريس روبري, الذي يعد من غالة املعمرين, هذا وإنني إن 
خصصت هلذه اآلراء صفحات, فليس الغرض من ذلك إحياء اإلحن واخلالفات التي 

ه املصالح االستعامرية أو اخلالفات كانت توحي هلؤالء الكتاب, حسبام تدعوهم إلي
العقائدية, فإننا يف عرصنا هذا نجتاز ظروفا تسعى يف طي صفحات التطاحن 
واخلالفات وتستبدهلا بالتعاون يف اإلشادة بالقيم, وبتوحيد اجلهود يف إحياء الرتاث 
ي العاملي, سواء منه الثقايف واحلضاري, والتعاون عىل نرشه وجتريده من الرواسب الت

ساعدت يف تضخيمها األغراض السياسية والعقائدية, ومما جيعلنا نتفاءل للقضاء عىل 
هذه الرواسب السلبية, ما نراه من التسابق إىل عقد امللتقيات واملؤمترات يف بلدان مثل 
روما واسبانيا وصقلية وباريس ومالطة لدراسة حضارات البحر املتوسط وغريها من 

) نريد جتريد الصحراءود الصحايف روبري عىل مؤلف كتاب: (احلضارات, وإننا بنقل رد
التاريخ مما ألصقه به بعض املغرضني, الذين ال زالوا متشبثني بآرائهم, أي بالرجوع إىل 
مثل هذه املصادر املزيفة, ويرون أن الفتوحات اإلسالمية ببالد املغرب العريب جنت 

ذ كانوا يرون أن هذه البالد طبعها عىل البالد والعباد, حيث وقفت عجلة احلضارة, إ
الفينيقيون ثم الرومان والبيزنطيون بالطابع الذي حاول اسرتجاعه أقطاب االستعامر 
العقائدي, أمثال الكاردينال الفيجري, ولكنهم نسوا أن اإلسالم الذي نجح يف أداء 

 رسالته, وعمت تعاليمه سكان الشامل والصحراء والسودان ومن بينهم التوارق.
رغم ترهات الكتاب الذين ذكرناهم, ورد عليهم الصحايف موريس روبري,  

وهناك أدلة أخر تثبت استامتة التوارق يف سبيل العقيدة اإلسالمية, ال فرق بينهم 
وبني مواطنيهم من خمتلف قبائل الصحراء والسودان, فمن ذلك ما ذكره اجلنرال 

للثورة العارمة التي كان منطلقها  يف دراسته القيمة التي خصصها )Meynier()1ميني(
                                                 

ـ  1915احلرب املقدسة للسنوسية يف إفريقيا الفرنسية: ( دراسة حتت عنوان: مينينرش اجلنرال  )1(
 .1939باملجلة اإلفريقية سنتها الرابعة والثالثني  )1918
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من جنوب ليبيا عىل اإليطاليني, ثم آزرها بقية سكان الصحراء التونسية واجلزائرية, 
ومن بينها سكان التوارق بأمجعهم, وهذه بعض اللقطات نثبتها من هذه الدراسة مما 

 بعد«ذكره اجلنرال ميني, قال يف معرض حديثه عن مراحل هذه الثورة وصبغتها: 
نتج عن ذلك حتركات باهلضاب العليا من  1916) يف أوت Tibestiإخالء تبستي (

السنغال والنيجر منطقة التوارق الذين استعدوا للثورة استجابة لدعوة قبيلة كل 
), وكذلك التوارق من سكان أوليمندن (توارق متبكتو) وكانت Kelessoukالسوق (

) Fihrounم القبض عىل الرئيس فيهرون (من الغلطات التي ارتكبها الفرنسيون إلقاءه
) بعدما حكموا عليه بخمس سنوات سجنا, وقد متكن من Gaoوسجنوه بـ : غاو(

والتحق بعشريته, وبمجرد اتصاله بأفراد عشريته,  1916الفرار من السجن يف فرباير 
, ثم »إن حكم الكفار قد انتهى«كاتب حاكم متبكتو الفرنيس برسالة استهلها بقوله: 

 » .وإنني أعلن احلرب عىل الفرنسيني.«ردف هذه اجلملة بقوله: أ
وقد وقع هذه الرسالة رؤساء القبائل الذين كان من بينهم توارق اهلجار الذين كان 
يرتأسهم موسى أق امستان, حتصن أفراد القبائل بمرج أمدرامبوكان 

)Amderambouken مخسة ) حيث جيتمع واديا ازاواق واسكاري, كان عدد إبلهم
ن  آالف وعدد البقر مخسة عرش ألفا وعدد الغنم ثالثني ألفا, أمكن ألفراد القبيلة التَّحصُّ
هبذا املرج, وهنا وصف لنا الكاتب ما ال يرتك شكا ألحد بأن العقيدة اإلسالمية 
العميقة يف نفوس السكان, هي التي كانت تذكي هذه احلروب, التي كثريا ما نجد 

ن كانوا يؤيدون املعمرين أو من كانوا يتفيهقون حياولون إرجاع بعض الباحثني سواءً م
دات, رد فعل إلهانة حلقت حاكام أو رئيس قبيلة, أو كانت  هذه الثورات أوالتَّمرُّ

اخلبري بدراسات تلك القبائل, التي سجل  مينىألغراض مادية حمضة, واجلنرال 
نت له معطيات مجعها عندما مراحل ثوراهتا عىل اإليطاليني, ثم عىل الفرنسيني, وكا

توىل التفتيش العام بشامل إفريقيا, ذكر وصفا رائعا هلذه القبائل يف بعض معاركها قال: 
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كان «, ثم قال: »كان املحاربون جيتمعون للصلوات عىل سوط الطبل وأناشيد السالم «
أبطال هذه األناشيد التي تنطلق هبا أصوات املحاربني يف سكون الليل, شبيهة بأناشيد 

. فمن هذه الفقرات تتجىل احلقيقة التي ال )1() يف حروب طروادة Homèreهومريوس (
يتطرق إليها الشك, أن سكان مناطق التوارق برهنوا عىل أهنم دافعوا عن العقيدة 
اإلسالمية, ولنرجع إىل الوراء قليال, لنبني أن رواد الصحراء الذين قتلوا أثناء أداء 

بقائمة طويلة, مل تكن غاياهتم واحدة,  روبريصصهم الصحايف مهامهتم بالصحراء, وخ
إذ كان بعضهم ير أن مصلحتهم العليا خصوصا يف امليدان االقتصادي, تفرض 
عليهم االتصال والتعاون مع السكان املسلمني, وملا كان التاريخ يعيد نفسه, فإنني 

وياء, هذا الضابط أثبت ترمجة أحد الرواد الذي لعب دورا وذهب ضحية خصومه األق
الفرنيس هو من أرسة نبيلة مثرية, وملا كان الدور األول الذي حاول أن يلعبه له خيوط 
تتصل بالتزاحم والرصاع بني الدول واألحزاب, وقد ظهرت فيه الرأساملية اليهودية 
التي كانت هتيمن عىل سياسة الدولة الفرنسية إذ ذاك, ظهر يف األفق هذا الرائد الذي 

تفه يف الصحراء, وعد يف قائمة ضحايا رواد الصحراء, إال أن غايته وهدفه, كانا لقي ح
خيالفان كثريا من زمالئه, وهلذا تتبعت ترمجته وخمتلف نشاطاته بإجياز, كان هذا الضابط 

), وهو عالوة عىل ثروة أرسته Le Marquis de Morésيعرف باملركيز دو موراس (
 ». 1882 تزوج بامرأة أمريكية مثرية سنة

زار اهلند والصني وحاول إحداث السكة احلديدية التي تربط بني  1888ويف سنة 
اهلند والصني, وبعد رجوعه إىل فرنسا صادف احلملة ضد اليهود فانخرط يف صفوفها, 

ري جريدة ( ةوكان من أبرز حمرِّ لسان حال  1892 ( La libre parole)) الكلمة احلرَّ
ة وهلذا جرت عليه مقاالته عدة مبارزات مع كثري من الكتاب أعداء اليهودية الرأساملي

                                                 
 نقل اجلنرال ميني هذه الفقرات من تأليف:  )1(

D.A.Richer:" les touaregs du niger"  
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 الذي قتل يف املبارزة, وغريمها. ماير), والقبطان Dreyfus( دريفيساليهود أمثال: 
مل يكتف املاركيز دو موراس بمحاربة اليهود يف امليادين الصحافية بباريز, بل شد 

فسعى يف ضم املسلمني هلم, وملا  الرحال إىل اجلزائر, حيث كان للحركة أنصار أقوياء,
وصل إىل اجلزائر عقد جتمعا كبريا بباب الواد, ألقيت فيه خطب ووقعت توصيات 

 فحواها التحذير من الرأساملية اليهودية التي كانت حتميها انكلرتا ... 
وكان قصده الذهاب  1895ثم واصل املاركيز جولته إىل تونس وذلك يف نوفمرب 

لفتح باب التبادل )Agadés( وأقدز) Zinder(ان عىل طريق زندر من تونس إىل السود
ألقى حمارضة باملرسح البلدي يف تونس كان عنواهنا:  1896مارس  29التجاري, ويف 

 La Pénétration du) (عبور بالد السودان الفرنيس بالتعاون اإلسالمي الفرنيس(

Soudan par l'Alliance Franco Islamique ,(الشخصيات التونسية  كان من مجلة
يخ األرصم صاحب  حلة إىل املناطق (املؤيدة لنظرية املاركيز دو موراس الشَّ الرِّ

فها بمشاركة املراقب املدين الفرنيس السنوسية ), Victor Serres( فيكتور سري) التي ألَّ
ن املحارضة وقَّع احلارضون عىل التَّوصية اآلتية:  إن الفرنسيِّني «وبعد الفراغ مِ

ان مناطق البحر األبيض املتوسط وا الذين  (La Méditerranéens)ملسلمني وسكَّ
ان  اجتمعوا بتونس وعددهم ألفان, يؤيِّدون تعاون الفرنسيِّني واملسلمني, وكذلك سكَّ
ايت, والتَّعاون لتحرير  فاع عن مبدأ االستقالل الذَّ شواطئ البحر األبيض املتوسط للدِّ

ن قبضة ان مِ كَّ صها اإلنكليز يف زماننا هذا, إذ هم  األرض والسُّ الرأساملية التي يشخِّ
م إىل املسلمني الذين  ع املنعقد يف تونس يقدِّ يايس, إن هذا التَّجمُّ ممثِّلوها يف امليدان السِّ

ة وادي النِّيل حتيَّاته وأمجل أمانيه  فَّ إن املاركيز « , ثم قال الكاتب:»حياربون اليوم عىل ضِ
ورصاحته لقي إقباال عند أعيان املسلمني ذوي املكانة املرموقة دو موريس بشجاعته 

بتونس منهم يس أمحد بن ضياف, ويس الطاهر العجيمي, ومها اللذان عرفاه بالشيخ 
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, وحقيقة إن هؤالء )1(»الوقور حممد بن عثامن احلشاييش حمافظ خزانة جامع الزيتونة 
 را هامة.العلامء من أمثل علامء تونس يف عهدهم وتركوا آثا

نكتفي هبذا القدر من ترمجة أحد ضحايا الصحراء الذين خصصهم مواطنوهم 
برتاجم ضافية تعرضوا فيها لظروف اغتياالهتم, والكثري منهم كانوا من معارف 
وزمالء األب دوفوكو الذي مل ينج بدوره من السيل العرم الذي اكتسح منطقة اهلجار 

ا, ثم ترسب منها إىل املناطق الصحراوية التي كانت اثر اندالع ثورة الليبيني عىل إيطالي
حتت احلكم الفرنيس, ولنرجع إىل احلديث عن األب دوفوكو, الذي طبع بدوره منطقة 
اهلجار بطابع له وزنه وأثره, بقطع النظر عن آراء الناس يف نشاطاته العقائدية الرصفة, 

تي لقي فيها حتفه, كام مل خيف إذ مل خيف رهبانيته عىل أحد, عند استيطانه لتمنراست ال
خيبة أمله يف التنصري, ورصح بأن الوقت مل حين بعد إىل ذلك, حيث إن حصانة سكان 
الصحراء ومناعتهم املكتسبني من الرتبية الدينية اإلسالمية, جعلت كل حماولة لتحويل 
عقائدهم, ترتطم بالفشل الذريع, اللهم إال أفراد قالئل, يتصلون هبم, ويظهرون 
اعتناقهم للمسيحية رغبا أو رهبا, كام مل يعتنق دوفوكو أفكارا من كانوا يدعون أن 
التوارق حيملون احلقد عىل اإلسالم من عهد الفتوحات, هذا وإن حياة دوفوكو قتلت 
بحثا وتنقيبا, ونرشت ترمجته, تتبعت مراحل حياته من مهدها إىل حلدها, كام أن وزارة 

من نشاطات املبرشين يف اجلزائر نقطة من نقاط الشؤون الدينية, خصصت له ض
مواضيع امللتقى السابع للفكر اإلسالمي, املنعقد يف مدينة تيزي وزو, وهلذا اقترصت 
يف مدة الدراسة عىل اإلشارة لبعض اجلوانب من حياته بمناسبة انعقاد هذا امللتقى يف 

وبعض نشاطاته يف  منطقة اشتهرت به, وال زالت قوافل السياح تشد إليها الرحال,

                                                 
حتت عنوان:  1930سنة  123نرشت املجلة اجلغرافية ملدينة اجلزائر وإفريقيا الشاملية بعددها  )1(

  ضحايا الصحراء: املاركيز دوموريس ومنها نقلت هذه الرتمجة.
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) الذي مجع فيه املعجماملجال الثقايف توىل مواصلتها بعض مريديه, ومن بينها إمتام (
ترمجات املفردات الرببرية ـ لغة التوارق ـ إىل الفرنسية واجلانب الذي ركزت عليه 
ترمجته هو حياته املثالية يف امليدان البرشي, حيث حتد عبيد البطون والشهوات, عندما 

ول من حياة رجل بالغ يف حياة االستهتار إىل منتهاها, وسهلت عليه بلوغ مرامه فيها, حت
ثروة أرسته, فتخىل عنها, ومال إىل احلياة الروحية حياة العباد والنساك, وقد تعرض 

ض إىل مراحل حياته األوىل وحتوله من  روبريبعض مرتمجيه ومنهم الصحايف  عندما تعرَّ
 1881حياة التقشف والزهد, أن من مجلة األسباب, أنه يف سنة  حياة البذخ والرتف إىل

ثورته عىل الفرنسيني, تلك الثورة التي دعم هبا ثورة أقاربه  بوعاممةعندما أعلن السيد 
يخاملشهورة يف التاريخ بـ ( ) صادفه احلال بفرنسا وطلب ثورة أوالد سيدي الشِّ

يف قرية كان سكاهنا املسلمون  االلتحاق بجيش املقاومة, فأرسل إىل نواحي سطيف
يرتددون عىل املسجد يف صلواهتم, ويسمعون قراءة القرآن واألذان فرأ أن هذه 
املظاهر للحياة الدينية هي الشغل الشاغل هلؤالء الناس, وحينئذ صار يف نقده الذايت 

ملثالية يقارن بني حياهتم وحياته, مما أداه إىل التفكري يف حتويل جمر حياته, واحلياة ا
للمسلمني كان هلا تأثري, كثريا ما التجأ إليها بعض القسيسني إثر االحتالل الفرنيس 
مبارشة, حيث كانوا يرضبون املثل بابتعاد املسلمني عن احلانات واملواخري, فاألمري عبد 

ح له Dupuch( دبيشالقادر عند اجتامعه برئيس الكنيسة يف اجلزائر   ديبيش), ورصَّ
اب ودين, فتعجب األمري من ترصحيه, وقال له كيف تدعون أن لكم دينا بأهنم أهل كت

وكتابا سامويا وأنتم جتاهرون برشب اخلمر ..., واإلسالم يف هذا امليدان, أي احلياة 
املثالية التي يدعو إليها, واحرتام األديان والكتب الساموية, ال ينكرها إال املغرضون, 

من األجانب ال زالوا إىل يومنا هذا كلام أثري هذا ورغم ذلك فإن كثريا من الباحثني 
يني نجد من يعرتف للمسلمني هبذه احلسنة, ومن  املوضوع وهو تسامح اإلسالم الدِّ

مقال ألحد األساتذة  (Le Monde)) اليومية الباريسية لوموند جريدةذلك أنه نرش يف (
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ينة اسطنبول (تركيا) الفرنسيني قىض أزيد من عرش سنوات أستاذا بمعهد فرنيس يف مد
ردا عىل ما كتبه أحد الكتاب األرمينيني  1979كتب هذا املقال يف الثاين من ماي 

نا من هذا الرد يف  1915بمناسبة إحياء قمع الدولة الرتكية سنة  لألرمن, والذي هيمُّ
موضوع دراستنا هو ما اعرتف فيه كاتبه ملعاملة اخلالفة العثامنية بإسطنبول لرعاياها 
املتدينني بديانات غري إسالمية, وبعد أن استعرض إحصائيات رسمية عام يتمتَّع به 
عايا املسيحيني واليهود, قال  األرمن طيلة أربعة قرون برتكيا, وكذلك غريهم من الرَّ

إن مجيع املؤرخني متفقون عىل أن األتراك مثل منفرد للدولة «متحدثا عن األتراك: 
يل يف امليدان الديني, ـ وذلك حتى يف عهودها القديمة ـ مع احلاكمة, يف تساحمها املثا

دهم األسبان يف  رعاياها غري املسلمني, ومن ذلك أهنم آووا اليهود الذي طردهم ورشَّ
 ».عندما طردهم النازيون 1933القرن اخلامس عرش, ثمَّ أووا اآلخرين سنة 

حصائيات, هو وكاتب هذا املقال اجلوهري يف موضوعه واملدعم باحلجج واإل
)والكل يعرف أن األرمن نظموا محالت دعائية وكثريا ما Jane Larocheجان الروش (

 يتعرض من انترص إىل األتراك, أو عىل األقل أد شهادة نزهية إىل االغتيال.
ولنختم هذه الدراسة بام كنت تعهدت به من أن تاريخ منطقة اهلجار ال زال حمل 

جناس, خصوصا للعناية بتارخيها القديم الذي يرجع إىل عناية الباحثني من خمتلف األ
حوايل عرشة قرون قبل امليالد, فقد نرشت الصحف يف بداية السنة نقال عن وكاالت 

هل اكتشف السوفييت جزيرة األخبار بمدينة لشبونة (الربتغال) حتت عنوان: (
لترصحيات التي ), هذا السؤال هو الذي طرحته الصحافة الربتغالية بعد ااألتالنتيد?

) عضو املجمع Andrei Aksinovرصح هبا يف لشبونة العامل الرويس أندري أكسينوف (
العلمي يف اإلحتاد السوفييتي, أن السيد أكسينوف يقود قافلة مرتكبة من مخسني عاملا 

كتشافية فيتاز ( ح ترصحيه هذا عندما وقفت الباخرة Vitiazتقلهم باخرهتم اإلِ ), ورصَّ
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إن بعض رفقائه أخذوا صورا لبعض آثار من بقايا «ونة وقال يف ترصحيه: بميناء لشب
أسوار ومدارج يف عمق البحر يف النواحي التي يعتقد ـ حسب األساطري ـ أهنا كانت 

 ) ».األتالنتيدتوجد يف (
ومل متض إال أسابيع قليلة حتى طالعتنا الصحف بمقال طويل نقلته جريدة الشعب 

قارة أطالنطيس غرقت يف البحر املتوسط وليس يف املحيط ( اجلزائرية حتت عنوان:
), وقد بسط الكاتب القول يف املوضوع, وذكر أن موقع هذه اجلزيرة كان األطليس

بقربص, واستعرض العلامء أصحاب هذا الرأي ابتداءً من أفالطون... الخ, سقت 
ني الذين حاولوا أن هذين املقالني الستدالل عىل أننا الزلنا بعداء عن جماورة الباحث

وكل هذا أيضا يزيدنا إيامنا  األتالنتيديفرضوا علينا أن منطقة اهلجار هي موقع 
ورسوخا بأن كثريا من الكتاب يرسلون األقوال عىل عواهنها, وهلذا ينبغي لنا أن ال 
نجارهيم يف آرائهم ولو خلعوا عىل أنفسهم ألقابا ال دخل هلا يف املوضوع إذ التاريخ 

 وثائق.
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  لقطات من تاريخ معسكر

 )1(الثقافي والسياسي عبر العصور

D  C  B       A 
 والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

 أهيا السادة, السالم عليكم ورمحة اهللا, وبعد: 

ة, وعضو املجلس  املهدي البوعبديلذ فإن حمارضة اليوم لألستا املكلف بمهمَّ
األعىل تندرج يف إطار برنامج املركز الثقايف اإلسالمي الواسع ومنه جولة اإلسالمي 

األستاذ املهدي البوعبديل هذه الذي سيلقي حمارضات بكل من واليتي معسكر 
 . )2(وتيارت

وواليتنا ـ ال ريب ـ تعيش ركودا ثقافيا خانقا, رغم املبادرات التي تقوم هبا 
 اهليئات املختصة يف نطاق ضيق حمدود.

إذا استثنينا مكتبة  –ومظاهر هذا الركود تبدو يف انعدام املكتبات العامة بالوالية 
وندرة الكتب يف دور البيع القليلة, التي يرتدد عليها الشباب هذه  –بلدية معسكر 

 األيام فال جيد ملا يطلب أثرا.

                                                 
 ة, وهو مبتورة اآلخر.صفح )21(تقع يف  مرقونةحارضة عىل نسخة اعتمدنا يف إثبات هذه امل  )1(
دور ] 2, [لقطات من تاريخ معسكر الثقايف والسيايس عرب العصور] 1هي: [ املحارضات )2(

جوانب جمهولة من ] 3, [تاقدمت السيايس والثقايف يف عهد دولتي بني رستم ومملكة ونرشيس
عبد القادر بن الرشيف الفرندي بطل ثورة درقاوة يف ] 4[, حياة اإلمام أمحد بن حييى الونرشييس

 . العهد العثامين
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غريها أما املحارضات فإهنا قليلة جدا, وما ينظم منها داخل املؤسسات التعليمية و
فهو لفئات معينة, وال أخالكم جتهلون أن النوادي الثقافية غري موجودة يف الوالية 
كلها, وأن ما وصل إىل البلديات من كتب ضمن محلة وزارة اإلعالم والثقافة يف السنة 

 املاضية, ما يزال معبأ يف الصناديق مل يمس بسوء.
ال تستطيع أن تفصل كل يشء وأعتقد أن اهليئات الرسمية املكلفة هبذا املوضوع, 

إذ أن مهمتها األوىل التنظيم والتنسيق, ورعاية املبادرات التي تأيت من األوساط الثقافية 
نفسها, وهبذا الصدد أشري إىل أن الكثري منا ما يزال ير الثقافة ترفا زائدا عىل احلاجة, 

ساسيات اجللوس ونعيام يتجاوز األساسيات إىل الكامليات, وقد يكون من بني هذه األ
 إىل طاوالت املقاهي.

ومديرية الشؤون الدينية حتاول ـ وإمكانياهتا حمدودة ـ اإلسهام يف إزاحة هذا 
الغشاء املطبق عىل الوالية, وقد استضافت منذ نشأهتا عدة أساتذة حارضوا يف مواضيع 

ذه القاعة تارخيية ودينية, ومن بينهم األستاذ املهدي الذي زارنا منذ سنة وحارض يف ه
 نفسها.

والذين هيتمون اهتامم األستاذ قليلون, ذلك أن الدراسات التارخيية ال تعوزنا 
واحلمد هللا والذي ينقصنا وما يزال خاما مل يستخرج يف الكثري من جهات الوطن هو 

 التاريخ املحيل اجلهوي الذي يعترب أساسا للتاريخ العام.
لامئها وفقهائها, مغمورا يستغيث, ومعسكر بالذات ما يزال تاريخ رجاهلا, ع

 وتأيت هذه املحارضة ضمن أسبوع الكتاب واملكتبات بمناسبة يوم العلم: الذكر
األربعني لوفاة رائد النهضة وموقظ األمة, رئيس مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني, 

 عبد احلميد ابن باديس (رمحه اهللا).  
 بن حنفية عابدين
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 ر الثقايف والسيايس عرب العصورلقطات من تاريخ معسك
إنني يف هذه السلسلة من املحارضات عرب أنحاء الوطن يف إطار بحوث املركز 
الثقايف اإلسالمي التابع لوزارة الشؤون الدينية اخرتت أن يكون موضوعها التاريخ 
املحيل, أي التاريخ اجلهوي يف املجاالت احلضارية والسياسية والثقافية, وقد مرت عىل 

عسكر أدوار تركت بصامهتا فيها مدة قرون, وهذه األدوار التي مرت عليها أثرت عىل م
تارخيها الثقايف والسيايس ابتداء من القرن الرابع اهلجري إىل أواخر العهد الرتكي, إذ 
شاءت األقدار أن تكون معسكر هي منطلق جيش التحرير الذي أخرج األسبانيني من 

حوايل ثالثة قرون, كام حبت األقدار معسكر فكانت وهران بعد احتالل مرير دام 
منطلق وقاعدة جيش مقاومة االستعامر الفرنيس حوايل عرشين سنة, وهلذا كله فهي يف 

ما ال يدرك كله ال يرتك «حاجة إىل سلسلة حمارضات, ولكن عمال بالقول املأثور وهو: 
كام يدل عىل ذلك  , فإين سأقترص يف هذه املحارضة عىل لقطات من تارخيها,»جله 

 عنوان املحارضة. 
إذ سبق يل منذ سنتني, عندما ترشفت بزيارة هذه العاصمة اخلالدة, أن تطرقت إىل 
نفس املوضوع خصوصا ونحن يف عهد يستدعي إعادة النظر يف تاريخ بالدنا بصفة 
عامة, ويف تاريخ عواصمنا العلمية بصفة خاصة, وتاريخ معسكر سواء منه السيايس أو 

ثقايف, له مكانة يف التاريخ العام للجزائر وهو مرتبط أيضا بتاريخ الفكر اإلسالمي ال
باملرشق واملغرب, وقد امتاز علامء معسكر القدماء بتسجيل تاريخ بالدهم فخصصوه 
بتآليف قيمة, إال أهنا مع األسف ضاع معظمها, حيث مل حتظ بالنرش, وعار كبري عىل 

برتاث بالدهم املمتاز, وإننا كلنا مسؤولون عىل هذا عدم اكرتاث سكان هذه العاصمة 
اإلمهال, إذ تاريخ معسكر سواء منه الثقايف أو السيايس جزء ال يتجزأ من تاريخ اجلزائر 

 بصفة خاصة, وتاريخ الفكر اإلسالمي بصفة عامة, كام سبق لنا ذكره.
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اطبة اإلخوان وإنني هبذه املسامهة املتواضعة, التي مل نقصد منها االقتصار عىل خم
احلارضين يف هذه الندوة التي نجتمع هبم فيها الساعة والساعتني ثم نفرتق خصوصا 
وأن الكثري منهم أدر بتاريخ بالدهم منا, وإنام هدفنا هو مجع ما متكن من تاريخ بالدنا 
عىل ضوء الوثائق واملصادر التي حفظها لنا التاريخ, ثم نرشها لتعميم فوائدها, وضامن 

ا, ثم القصد من هذه املحارضة واالجتامع بنخبة املثقفني, وتبادل اآلراء معهم يف حفظه
هذه الندوات, لفت األنظار إىل قيمة هذا الرتاث املهمل, إذ عالوة عىل ما أصاب 
الرتاث أثناء احلروب واالنتفاضات وهجرة السكان كام هو معلوم فقد تعرض أيضا 

لرجعية, عىل حد تعبري كثري من املعارصين للجمود من اخللف العهد باجلمود أو ا
ورموهم بالدعوة إىل الشعوذة والتخلف وما إىل ذلك, واعتمدوا يف هتمهم هذه 

ومعظمهم عوام ـ بتصوير أولئك العلامء  –األحكام اجلائرة, كام قام بعض اجلهلة 
مجهم بام املجاهدين بالسيف والقلم ـ صورا خمالفة متاما للواقع التارخيي, إذ نقلوا ترا

نسبوه إليهم من كرامات وخوارق العادات فبالغوا فيها و جردوهم من قيمهم احلقيقية 
اجلوهرية كنرش العلم واجلهاد, والدفاع عن محى الوطن, وهذا املوضوع هو الذي 
سأتعرض لبيان فصوله بإجياز, إذ جمال هذا النوع من الدراسات حمدود, فأتناول 

يايس هلذه املنطقة, ثم أعزز بلقطات من تارخيها الثقايف بالبحث نبذة من التاريخ الس
 واحلضاري. 

عرفت هذه الناحية, أي عرفت صلتها بالعمران البرشي منذ عرشات القرون, إذ 
اكتشف علامء اآلثار يف أوائل هذا القرن يف بحريات تيغنيف آثارا متعددة, يرجع عهدها 

ون, كان لبحوثهم صيت رددته إىل عرشات القرون, وقد تصد لدراستها اختصاصي
األوساط العلمية, أما تاريخ منطقة معسكر احلديث, أي بعد الفتح اإلسالمي فنجد 
القبيلة الرببرية التي كانت حتكم املنطقة, هي قبيلة بني يفرن الزنتية التي كان موقعها 

مة يف يمتد من نواحي تلمسان إىل نواحي آفلو, وقد لعب أفراد هذه القبيلة أدوارا عظي
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تاريخ البالد, إذ هم الذين اختطوا مدينة تلمسان قبل الفتح وهم الذين أدركهم الفتح 
اإلسالمي بغرب البالد يتقاسمونه مع قبيلة مغراوة, ويف القرن الرابع اهلجري 

ذكورة يعىل بن حممد بن صالح اليفرين هـ أسس أمري القبيلة امل338وبالضبط سنة 
ة إلمارته. وقد اكتشف بعض علامء اآلثار موقع هذه مدينة إيفكان, واختذها عاصم

ذه القاعدة كلم, قىض عىل ه 3املدينة بقرب مدينة عني فكان احلالية تبعد عنها حوايل 
ايفكان امللوك العبيديون الفاطميون فخربوها وقتلوا أمريها يعىل, لكن اإلمارة امتدت 

عىل مملكة فاس كام استوىل أبناؤه  استوىل يف عهده يدويف عهد أبناء يعىل وحفدته, فولده 
 عىل مدن شالة سالة وسال والرباط.

مدينة إيفكان كانت سوقا قديمة من «عرف مدينة إيفكان أبو عبيد البكري فقال:  
أسواق زناتة, فمدهنا يعىل بن حممد بن صالح اليفرين وكان ابتداء تأسيسه هلا سنة 

رت ويلل وشاطئ بني وطيل ووهران هـ, وارحتل إليها أهل املعسكر من أهل تاه338
 اهـ.» وقرص الفلوس, فعمرت ومتدنت وعظمت 

عرف مدينة معسكر ونواحيها كثري من املؤرخني والرحالة كالبكري وابن حوقل  
واإلدرييس وأبو احلسن الوزان املشهور ومن ذلك العهد عرفت بمعسكر, ويف عهد 

كر األنظار إليها حيث اشتهرت لفتت معس −أي قبل العهد الرتكي مبارشة−بني زيان 
بنخبة علامئها الذي اشتهروا بتخصصهم يف علمي الفقه والتوحيد, ثم اختذها األتراك 
قاعدة القطاع الغريب بدال من وهران, التي كانت من أوائل مدن شواطئ الشامل 
اإلفريقي التي سقطت يف أيدي األسبان عندما جددت احلملة الصليبية عىل مدن 

رب العريب التي سقطت من جرائها مدن وهران وبجاية ثم تونس شواطئ املغ
وطرابلس بعد أن سبق سقوط سبتة ومليلية باملغرب األقىص ومها ال زالتا ترزحان إىل 

 يومنا هذا يف قيود الذل واهلوان.
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هذه هي اخلطوط العريضة من تاريخ معسكر السيايس ذكرناها باختصار كتوطئة 
نواصل احلديث عىل لقطات من تارخيها الثقايف وهي وتقديم ملوضوع دراستنا ول

لقطات مبعثرة مل أراع يف ذكرها اتِّباع الرتتيب الزمني, كام أجنب املستمعني الدخول يف 
 التفاصيل.

استوطن سهول معسكر يف عهد ملوك بني زيان قبائل بني راشد, وأطلق اسم بني 
واحلديث عن بني راشد, راشد عىل املدينة وسهوهلا, فصارت تعرف بالراشدية, 

وإطالق الراشدية عىل املدينة وسهوهلا التي استبدلت يف عهدنا بتسمية غريس, 
تضاربت فيه أقوال الباحثني والقول الفصل يف املوضوع هو ما ذهب إليه املؤرخ 

 املحقق عبد الرٰمحن بن خلدون فلرياجعه من أراد التعمق يف املوضوع.
يف ابتداءً من القرن التاسع اهلجري حيث كانت اشتهرت معسكر يف املجال الثقا

قلعة هوارة وجبل هوارة مركزين علميني, إذ ساعدمها موقعهام احلصني عىل ضامن 
االستقرار الذي تتطلبه احلياة العلمية, وقد أحلقت قلعة هوارة من ذلك العهد بموطن 

ن قبائل الراشدية وصارت تعرف بقلعة بني راشد, بعد أن احتفظت باسم مؤسسها م
هوارة حوايل ثالثة قرون, إذ أسسوها يف أوائل القرن اخلامس اهلجري, وإن جردت 

فجبلها  −أي بني راشد− القلعة من اسم مؤسسها الذي استبدلته باسم حمتليها اجلدد 
 احتفظ إىل عهد قريب باسم مؤسسيه وساكنيه من قبائل هوارة.

علمية بالراشدية من تالمذة كان الفوج األول من العلامء الذين أسسوا معاهد 
الشيخ حممد بن يوسف السنويس جمدد علم التوحيد ببالد املغرب العريب, واشتهروا 
بالتخصص فيه حتى صار جل علامء املغرب العريب يفتخرون بسندهم املتصل بعلامء 

نفح الراشدية عىل الصغر, ومن بينهم أمحد املقري التلمساين صاحب كتاب (
ن مجلة التآليف حاشية عىل الصغر للسنويس ذكر فيها سنده يف علم ), فإن له مالطيب

, كام ذكر عامل املغرب »إهنم العارفون هبذا الشأن «التوحيد ونوه بأساتذته وقال عنهم: 
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يف عهده عيسى السكتاين قايض مدينة مراكش يف حاشيته عىل الصغر وذكر أن سنده 
 علم التوحيد. يف علم التوحيد يتصل بعلامء الراشدية منبع

تكونت طبقة علمية يف الراشدية وكان آلراء علامئها وزن يف الفقه املالكي أيضا إذ 
كثريا ما كان علامء هذه الطبقة يناقشون علامء األزهر يردون عليهم وال خيفى أن خمترص 
مايص ألف  خليل كان عليه مدار الفتو ببالد املغرب العريب, فنجد الشيخ مصطفى الرَّ

أحىص فيها غلطات الشيخ اخلريش يف رشحه عىل خمترص خليل وبني يف بعض رسالة 
وأراك أهيا السائل حتتفل بكالم «أجوبته عىل سؤال وجهه إليه أحد تالمذته فقال فيه : 

عبد الباقي الزرقاين وذلك بمعزل عن التحقيق ألن رشحه ورشح اخلريش ال نكرتث 
 ».م عيل األجهوري وهو كثري اخلطأ هبام يف بالدنا لعدم حتقيقهام وعمدهتام كال

مايص من مفاخر بالد اإلسالم, ونعلم كلنا أن الشيخ الدردير  والشيخ مصطفى الرَّ
شارح خمترص خليل اعتمد حاشيته عىل التتائي عندما كان بصدد تأليف رشحه عىل 
 املخترص, أخرب بذلك تلميذه حممد بن القندوز املستغانمي الذي قال إن شيخه املذكور

مايص علق التتائي ويقول:  إن صاحبها حمقق, فهي «أي الدردير كان يعتمد حاشية الرَّ
 ».تغنيني عن غريها

وكذلك الشيخ البناين الفايس فإنه اعتمد يف حاشيته عىل الزرقاين, حاشية  
الرمايص املذكور, حسبام ذكر ذلك الفقيه حممد احلجي وزير املعارف يف عهده باملغرب 

 ).لفكر السامي تاريخ الفقه اإلسالميايف تأليفه: (
ابِقة إىل اخلالف الذي نشأ بني فقهاء تلمسان   ضتُ يف حمارضيت السَّ  − وقد تعرَّ

تلمسان التي توىل بعض أعالمها, وهو الشيخ حممد بن  −حيث انترصوا لرشح اخلريش
ر ) وتباحاشية عىل رشح اخلريشعبد الرٰمحن سليل أمحد بن احلاج اليبدري, تأليف (

 كثري من علامء تلمسان يف اإلشادة به وبرشحه.
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مايص كنموذج من فقهاء املذهب املالكي, وكدليل عىل ما ذكرت  وإنام ذكرت الرَّ
مايص إىل تلميذه الشيخ أمحد بن عامر  أنقل فقرات من رسالة كتبها الشيخ مصطفى الرَّ

مايص, فقال يف الربجي, يؤنبه فيها عىل فتو أصدرها وهي ختالف فتو أستاذه الرَّ 
أحللت نفسك للفتو, مل تسألني عن مسألة ومل تباحثني يف قضية واألئمة ترد «تأنيبه : 

عيل أسئلتهم من تلمسان, من املغرب األقىص, ومن اجلزائر, واإلخوان عن يمينك 
 ». وعن شاملك تباحثني مكاتبة ومشافهة وكتابة بجودة األبحاث 

مايص أول ن بالبالد  والشاهد عندنا أن الرَّ من رصح بالرأي العام الذي تكوّ
وذلك بمعزل عن التحقيق «...الراشدية حيث قال يف إحد رسائله لبعض تالمذته: 

 ».ألن رشحه ورشح اخلريش ال نكرتث هبام يف البالد الراشدية 
ونجد كنموذج هلذه الطبقة من علامء الراشدية أيضا احلافظ أبا راس النارصي  

يمة التي من بينها رحلته الشهرية التي ضمنها رحلتني إىل املرشق صاحب التآليف الق
 هـ ثم أحلق هبام رحلته إىل املغرب األقىص. 1226و 1204سنتي 

وأبو راس وإن نال سمعة واسعة النطاق يف األوساط العلمية العربية, فإن تآليفه 
منها حظي بالنرش عىل كثرهتا مل حتظ بالنرش, بخالف مكانتها عند األجانب, فإن الكثري 

والرتمجة والتعليق إىل عهد قريب, ومن بني هذه التعاليق والدراسات فصل ممتع 
 ).األدب اجلغرايف العريبيف تأليفه: ( كراتشوفسكيخصصه له املسترشق الرويس 

ومتتاز رحلة أيب راس بأن ضمنها نشأته بمسقط رأسه ثم رحلته لطلب العلم  
اندثرت, ثم تسجيله النطباعاته عن العواصم العلمية ووصفه للحياة الثقافية بعد أن 

 التي مر عليها يف طريق رحالته رشقا وغربا وتبادله اإلجازات مع علامئها. 
ومتتاز أيضا رحلته بأنه أول من وصف معهد القيطنة يف عهد مؤسسه الشيخ 

خ الذي مصطفى بن املختار جد األمري عبد القادر, وحقق تاريخ نشأته بام خيالف التاري
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 اعتمده كل من كتب عنه, أي عن تأسيس املعهد وتارخيه.
ولضيق جمال هذه الدراسة أقترص عىل أبيات من القصيدة البليغة التي قرظ هبا  

العامل الشهري إبراهيم الرياحي شيخ اإلسالم يف عهده بتونس بعض التآليف مجع منها 
 ال : بعض امتيازاته, إذ كان أبو راس من احلفاظ األفذاذ, ق

ــــور أليب ــــر ال ــــلم األم  وس
 جـــرب تفـــيض بعرفـــان جوانبـــه
 تراه جامع أشـتات الفضـائل مـن
 إذا حتـــدث فاســـمع مالكـــا وإذا
 ومــا شــعرت بغــري األشــعري إذا
 وال نظـــرت إىل غـــري اجلنيـــد إذا

 

ــزدان  ــوا لي ــثلام دان  راس و دان م
 إن مل نقل هـويف التحقيـق عرفـان 

 قوم مضوا فكـأن القـوم مـا بـانوا
 تــى) فاإلعجــاب نعــامنبفقــه (أف

ــان ــد أرك ــه بالتوحي ــت من  تكلم
émŠ–ic  ولـــهÖì’Ûbi حتنـــان 

 

 إىل أن قال : 
 هــذا اإلمــام أبــو راس حممــد مــن
 هذا الـذي أقلعـت أنبـاؤه صـمام
 أجىل اجلهالـة فانجابـت غياهبهـا

 

 تيــارت بتربيــزه يف اخللــق ركبــان 
pŠ–icë ــان ــاح عمي ــوره امللت  ن

 واشـــتد منهـــا لـــدين اهللا بنيـــان
 

لنا أبو راس يف رحلته الثقافية, وتراجم كثري من أساطينها صورة جلية,  صور
 وأمهيتها أهنا خالصة للحياة الثقافية يف أواخر العهد الرتكي.

أما علامء الراشدية وأئمتها قبل عهد أيب راس فقد حظوا برتاجم مواطنيهم  
وجيني (دفني ) للشيخ أيب مهدي عيسى التبغية الطالب يف ذكر الكواكبكمنظومة: (

النفيس  العِقدوادي الطاغية), ورشحها للشيخ حممد بن األعرج الغرييس ومنظومة: (
فها لرتمجة أستاذه الشيخ عبد الرٰمحن يف بيان علامء وأرشاف غريس صها مؤلِّ ) التي خصَّ

) الذي كون وحدة معهد جماجةبن زرفة, املشهور بسيدي دحو وبعض معارصيه من (
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 قسنطينة وتلمسان, و(معهد جماجة) مل يكن معهدا علميا فحسب, بل علمية متتدُّ ما بني
باطا للمجاهدين بتنس, وقد أضاف عىل هذه املنظومة العالمة اجلزري يف رشحه  كان رِ

 النادر املثال.
وهذه التآليف كانت يف بداية العهد الرتكي ثم ظهرت تآليف ال تقل عنها قيمة يف  

كر م الذِّ حلة القمرية يف ـ أي: يف أواخر العهد الرتكي ـ مثل: ( عهد أيب راس املتقدِّ الرِّ
حاوي كاتب الباي حممد بن األخبار املحمدية ) للشيخ مصطفى بن عبد اهللا بن زرفة الدَّ

عثامن, ضمنها رباط علامء الراشدية والذي مهد به الباي حممد بن عثامن احتالل وهران 
الثغر اجلامين يف ابتسام الثغر كذلك كتاب: (بعد أن احتلها األسبان حوايل ثالثة قرون, و

) للشيخ أمحد بن سحنون الراشدي يف نفس املوضوع وهو الكتاب الوحيد من الوهراين
 بني كتب الرتاث املعسكري الذي حظي بالطبع رغم رداءة الطبع, وهناك كتب أخر

الذي عينه ) للشيخ عبد القادر بن عبد اهللا املرشيف شيخ أيب راس هبجة الناظرمثل: (
 الشيخ مصطفى بن املختار مدرسا بمعهد القيطنة وقد طبع أيضا, وهناك كتب أخر

فت منذ سنوات قليلة ـ رحلة املرشيفال تقل عنها أمهية, مثل: ( ), ودراسة قيِّمة اكتشِ
ة كان يملكها قائد حرب فرنيس, وهي  أي: بعد االستقالل ـ ببعض اخلزائن اخلاصَّ

ها عندما كان أسريا بقرص أمبواز, وقد تعرض فيها للحياة الثقافية لألمري عبد القادر ألف
بمنطقة معسكر يف عهده بتفصيل, ثم أحلق هبا ما سبق عهده بنحو القرنني, وهذه 
التآليف التي ذكرناها ال شك أهنا معروفة عند كثري من اإلخوان املستمعني املعتنني 

يلها فهي معروفة يف جمملها, ولكن بتاريخ معسكر وإن مل تكن معروفة عندهم يف تفاص
ال زالت بعض اآلثار لعلامء معسكر جمهولة متاما حتى جاد علينا ببعضها الزمان, مثل 
دراسة األمري عبد القادر بقرص أمبواز, التي تقدم لنا احلديث عنها, ومثل تأليف صغري 

ادرة يف ألحد أقارب األمري, ألفه قبل مبايعة األمري بشهور, ومثل رسالة قيمة ن
موضوعها اكتشفت أيضا ببعض اخلزائن اخلاصة بعد االستقالل, وهي للعامل الشيخ 
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حممد بن خيلف بن حواء تلميذ الشيخ حممد بن عبد اهللا اجلياليل رئيس املدرسة 
املحمدية التي أسسها الباي حممد بن عثامن قرب مسجده املشهور اآلن بمسجد املبايعة, 

 عبد القادر, والتي كان من بني املوقعني عليها الشيخ حممد بن أي املبايعة الثانية لألمري
 خيلف بن حواء املذكور.

والدراسات املذكورة هلا عالقة متينة بتاريخ تطور الفكر اإلسالمي, إذ هي تتعلق  
بتاريخ ظهور الطريقة التيجانية وانطباعات علامء معسكر نحوها, كان مؤسسها الشيخ 

سالة التي أرسلها للشيخ حممد بن عبد اهللا اجلياليل, الذي ال أمحد التجاين وهو حمرِّ  ر الرِّ
  شك أنه تعرف به يف فاس أيام الطلب.

هذه الرسالة هي من الوثائق النادرة اهلامة يف تاريخ تطور الفكر اإلسالمي ببالد  
املغرب العريب, بل ببقية العامل اإلسالمي فهي تكشف القناع عىل منطلق الطريقة 

 نية والظروف التي ظهرت فيها .التيجا
وأمهيتها أن مؤسس الطريقة التيجانية هو الذي كتبها بنفسه كام أهنا سجلت يف 
عهده, ثم إن اجلياليل زيادة عىل مكانته العلمية, حيث إنه أسندت إليه إدارة املدرسة 

هبا, التي أنشأها الباي حممد بن عثامن, وتبار كثري من شعراء ذلك العهد يف اإلشادة 
فإنه ـ أي اجلياليل ـ هو الذي انتخبه العلامء املجاهدون رئيسا لرباط وهران املتقدم 

 الذكر الذي كان يساعده يف إدارته الشيخ الطاهر بن حواء والشيخ مصطفى بن زرفة.
وهنا نطرح سؤاال عن السبب الذي كاتب من أجله الشيخ أمحد التجاين زميله  

يل هل هي جمرد مراسلة بني ما صديقني, أم كان الداعي الشيخ حممد بن عبد اهللا اجلال
 إىل كتابتها جس نبض اجلياليل ملكانته العلمية والسياسية عند الباي حممد بن عثامن ?

فلنرتك اجلواب عن هذا السؤال املطروح للظروف التي ربام تكشف عن بعض 
من طرف الشيخ التيجاين  األضواء تنري أمامنا الطريق. إننا مل نعثر عىل الرسالة املرسلة
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وإنام اطلعنا عىل جواهبا الذي كتبه الشيخ حممد بن خيلف بن حواء عىل لسان أستاذه 
حممد بن عبد اهللا اجلاليل وهذا اجلواب ال تقل أمهيته عن الرسالة, إذ هو زيادة عىل 
تسجيله هلذه املراسلة يطلعنا عىل انطباعات وآراء بعض علامء الفكر احلرة يف قضية 
شائكة هلا عالقات تطور الفكر اإلسالمي ببالد املغرب العريب, واخلالف بني السلفيني 

 واملتصوفني الذي ساد البالد من بداية القرن الثامن اهلجري. 
احلمد هللا, من عبد اهللا سبحانه حممد بن حواء «استهل حممد بن حواء كتابة بقوله:  

د التجاين السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته, إىل أخينا يف اهللا وحمبنا من أجله السيد أمح
 أما بعد:

حناه   فقد ورد علينا كتابك الذي كتبته للسيد حممد بن عبد اهللا اجلاليل فتصفَّ
وقرأناه وعرفنا معناه وفهمنا عباراته وإشاراته,  غري أننا حترينا يف قولك: من آخر عمر 

أولياء اهللا فيام أعطاين اهللا من إتساع  الصحابة إىل يوم ينفخ يف الصور, ما قاربني ويل من
 العلم ... إىل أن قلت: وذلك ال يدل عىل التفضيل واحتجيت بام يدفع عنك دعو
التفضيل وأتيت بدليل ينفي عنك ذلك ويثبت لك غري ما هناك من كثرة العلم 
والرسوخ فيه ونقص الرعية يف املكانة والتفضيل فأوقعت الناس يف أمر طائل, وجدل 

ئل ومعارضة يف الكالم وخمالفة فيه حتى وجد املعرتض فسحة وفرصة لالعرتاض طا
وال يدري املجيب بامذا جييب وال سيام من حيبك من اإلخوان, فقد انبهم عليهم األمر 
وضاق منهم الصدر, وليس ذلك من أجل أنه حمال عقال بل من أجل أهنم مل جيدوا 

يف دهشة وحرية. وأما املعرتض فقد وجد دليال يدل عىل صدق الدعو, فبقوا دائام 
السبيل إىل االعرتاض رحبا, وضيق عىل من يلتمس املعاذر رشقا وغربا, ووجد املاء 
الزالل فعبه عبا, وكل من سمعه يقول: حق له أن يذب عن مجيع أولياء هذه األمة ذبا, 

هيا املحب وربام نسب القائل إىل الكذب وسبه سبا, وملا كان كذلك كتبت إليك أيضا أ
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هذا الكتاب لتخربين بمرادك ومقصودك هبذا العلم الذي فقت به مجيع أولياء هذه 
األمة, حتى أويس القرين وحممد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم, وغري ذلك 
من أوالد احلسني بن عيل وأوالد احلسن الذين آخرهم حممد الفاطمي املخرب بإتيانه يف 

ك من أقطاب هذه األمة ونجبائها وأبداهلا وأوتادها وجمتهدهيا, آخر الزمان, إىل غري ذل
كـ : مالك والشافعي, وأيب حنيفة, وأمحد بن حنبل, وسفيان الثوري, وإسحاق بن 

 راهويه, واألوزاعي, وغريهم من املجتهدين .   
هل هو علم املعارف واحلقائق الباطنة والتوجه اخلاص الذي انفرد به أهل التجريد 

يد والذوق الكشفي, أو هو علم األحكام الظاهرة التي يعرف هبا احلالل واحلرام والتفر
وصحة الصالة والزكاة والصوم واحلج واجلهاد والذكاة والنكاح والبيوع وغري ذلك 
من األحكام التي تدخل حتت علم الظاهر, أو املراد العلامن معا, فبني لنا يرمحك اهللا ما 

احلاجة إىل بيانه فإن قلت باألول يقول لك قائل الزيادة يف مرادك هبذا العلم, فقد مست 
املعارف الوهبية الفتحات الكشفية واملحادثة واملكاملة القلبية بعد املشاركة يف العلم 
الظاهر والعمل به تقتيض التفضيل, ألهنم هنوا عىل أن التفضيل إنام يكون باملعارف 

يف علم املعاملة, وإن أدرت الثاين فقط واالستغراق يف التوحيد اخلاص بعد املشاركة 
وهو علم الظاهر يقول لك: عىل أي مذهب أنت اآلن?. فإن قلت عىل مذهب اإلمام 
مالك مثال, يقول لك مل يقارب درجتك يف العلم فلم تقلده, وأنت أكثر منه علام, بل 

عىل  يليق بك أن جتتهد وترتك اجتهاده إال عىل سبيل االتفاق, وال يصح لك أن تقول
سبيل التمتع مل أر بذلك أرباب املذاهب, ألنه ال يساعدك أحد عىل أهنم ليسوا بأولياء 
قلت  وإن بالثالث , وهو علم الظاهر والباطن معا, وأنك مجعت بينهام مجعا عىل أكمل 
األمر, فهذه مرتبة للقطبانية والشيخوخة الكاملة, لكن القطبانية هلا رشوط وعالمات 

 لفهم وال حييط هبا الوهم, وجلب ذلك وتتبع أقوال القوم فيه يطول.يقرص عن دركها ا
فإن قلت: وأنا بفضل اهللا وجوده من أهل هذه املرتبة, يقول لك: إن القطب هو 
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ن الذي حيل املشكالت واملعضالت ويرشح الكلامت التي حارت فيها عقول كثرية م
 ».اخلواص فضال عن العوام ... الخ

هذه الرسالة القيمة النادرة مع طوهلا هبذه املحارضة أثبت هذه الفقرات من 
املحدودة الزمان, ألمهيتها من عدة نواح: أوال فإن جيلنا ال زال كثري من أفراده يعانون 
أثر هذه اخلالفات بني أفراد األمة ومثقفيها منذ قرون, والذي كدر مفهومها يف األزمنة 

ت, تلك اخلالفات التي هلا جذور يف األخرية هو تدخل العوام وأشباههم يف اخلالفا
تاريخ الفكر اإلسالمي من عهد اخللفاء الراشدين, إال أن األوائل كانوا يمتازون 
ويقارعون احلجة باحلجة, بخالف العوام وذوي األغراض, كانوا ال خيرجون هبا عن 

كاتب  ملا التيجايناإلطار الطبيعي, وهذه الوثيقة ترشدنا إىل ما ذكرناه حيث إن الشيخ 
صديقه حممد بن عبد اهللا اجلاليل أجابه برصاحة وصدق وأوقفه أمام احلقيقة والواقع 
وأفرغ ذلك يف قالب النصيحة وترك له احلرية يف املوقف الذي يتخذه بعد ما حذره 
وأنذره, وقد أثبت هذه الرسالة أيضا, ما دمت بصدد احلديث عن هذه العاصمة 

قامت بدورها كمركز إشعاع لعلوم الفقه والتوحيد العلمية التي وإن اشتهرت بأهنا 
طيلة قرون, وقد كان لعلامئها سمعة وشهرة يف البالد اإلسالمي وكانوا حمل ثقة 
املنتقدين من العلامء والشيخ حممد بن خيلف بن حواء الذي توىل كتابة جواب أستاذه أو 

ته الشخصية, فيكفينا أنه زميله الشيخ حممد بن عبد اهللا اجلياليل وإن مل نعثر عىل ترمج
ينتمي إىل أرسة علمية توارث أفرادها العلم قرونا, وكل ما نعرفه عنه أنه حرض يف 

, فتذكر 1248رمضان  12البيعة الثانية لألمري عبد القادر التي وقعت بجامع حسن يف 
 ابن الشيخ حميي الدين والد األمري وعم األمري عيل )1(لنا الوثائق أنه حرض يف هذه البيعة

أيب طالب والشيخ األعرج بن حممد بن فرحية والشيخ حممد بن حواء بن خيلف والشيخ 

                                                 
نسخة حمفوظة بمكتبة متحف  )طلوع سعد السعود يف أخبار وهران وخمزهنا األسود(عن كتاب:  )1(

 . 466وهران عدد 
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 بن عبد اهللا بن الشيخ املرشيف سقاط والشيخ أمحد بن التهامي ... إلخ.
) القول األعم يف نسب احلشموقد عرف القايض الطيب بن املختار يف تأليفه: (

ومنهم أوالد سيدي العيد يعرفون اآلن : «بأفراد هذه األرسة: أي أرسة بن حواء فقال
ببني مقيض, واألشهر أهنم من بني العباس بن عبد املطلب, واجلد الذي جيمع هذه 
القبيلة سيدي أمحد بن حممد وكان مشهورا باخلري والصالح معتقدا يف عرصه, وحبس 

) يولأصبنعليه معارصوه منارا كبريا... وولده سيدي أيب زيد كان مشهورا يف حروب (
وقت إقامته بوهران, وقد انتقل سيدي أبو زيد هذا لضيم أدركه من بعض الظلمة 

وعقبه اآلن يعرفون بأوالد بن حواء )1(واستوطن ببالد املحال قرب وادي مينة 
وسيدي الطاهر بن حواء ( وهنا بني قوسني نتذكر بأن الشيخ الطاهر بن حواء هذا كان 

ن عثامن وعضوا بمجلس إدارة رباط وهران الذي قايض القضاة يف عهد الباي حممد ب
كان يرتأسه الشيخ حممد بن عبد اهللا اجلاليل ومعهام الشيخ حممد بن عيل أبو طالب مدير 
حاوي كاتب الباي حممد بن عثامن  مدرسة مازونة الفقهية والشيخ مصطفى بن زرفة الدَّ

يذه الشيخ مصطفى بن وكان الشيخ الطاهر أول املستشهدين يف تلك احلروب ورثاه تلم
 ». زرفة بقصيدة مؤثرة 

وعىل ذكر هؤالء ومجعهم بني اجلهاد بالسيف والقلم, نذكر كام سبق لنا ذكره أهنم 
مل يقترصوا عىل تدريس العلوم املتداولة إذ ذاك يف البالد اإلسالمية كالتفسري واحلديث 

وتركوا آثارا يف هذه والفقه وما إىل ذلك, بل كانوا هيتمون بمشاكل احلياة اليومية 
ة أراجيز للشيخ  دَّ امليادين, صوروا لنا فيها حياة البالد صورا واقعية, وصلتنا منها عِ

سبيكة حممد بن حواء (دفني مستغانم) واحدة يف تاريخ البالد وتراجم علامئها, وهي : (
), والثانية من النوع املشهور العقيان فيمن حلَّ بمستغانم وأحوازها من األعيان

                                                 
 ا.وقد ترك سيدي أبو زيد هذا منظومة بليغة نوه هبا العامل الشيخ أبو راس وقد احتفظ لنا هب )1(
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بالوصية ضمنها توجيهات ونصائح ألوالده وتالمذته, وهذا النوع مشهور يف تاريخ 
األدب العريب, وهي هامة يف مواضيعها, إذ تثبت أن علامءنا مل يكونوا كام حاول 
تصويرهم بعض املعارصين من أهنم كانوا متقشفني ويدعون إىل الكسل والزهد وحياة 

 جمرد حتامل وظلم وسوء نية.  التقشف وما إىل ذلك, و هذه املحاوالت
 استهلَّ حممد بن حواء نصيحته هذه بقوله : 

ــــي أردت ــــاعلم أنن ــــد ف  وبع
 يــا ولــدي ويــا ســليل ولــدي
ـــــاء ذي وداد ـــــيكم إيص  أوص
 فــــإهنم هلــــم طبــــائع شــــهوه
 وهلــــــم عوائــــــد رديــــــه
ـــا ـــام مطاع ـــا حك ـــد جعلوه  ق

ــوا يف   bÇaaòÈíŠ’Ûaواخرتع
 وجعلـــوا العـــرف هبـــا رشيعـــة

ــام العــرف ال  صــحيح املرعــيوإن
ـــىل  ـــن ع ـــراء òÈíŠ’Ûaوك  الغ

 مل يبـــق منهـــا اآلن إال االســـم
ــويم حالكــا ــا الق ــار هنجه  وص
 وانقرضـــت مجاعـــة احلـــراس

 ÊŠ’Ûaالراســـخني يف علـــوم 
ـــــه ـــــة احلثال ـــــت حثال  وبقي
ــــا ــــط واملراتب ــــب اخلط  واجتن
ـــــا  الســـــيام القضـــــاء واالفت

ـــــت  ـــــزة فقل  نصـــــيحة وجي
 وكـــل شـــخص عاقـــل موحـــد
 حمــــذرا مــــن خلطــــة العبــــاد
ـــــروه ـــــنة وامل ـــــالف الس  خت
ـــه ـــرف فاســـد كذي  جتـــري وع
 واهطعــــوا وراء مــــا اهطاعــــا
ــــا ــــالف اإلمجاع ــــائال خت  مس
 وهــــــذه جهالــــــة شــــــنيعة

ـــه أصـــو ـــا مل ختالف  ÊŠ’Ûaل م
ـــــاء ـــــم ذا بك ـــــك املظل  بوقت
 وال مــــن القــــرآن إال الرســــم
ـــالكا ـــه س ـــر إال علي ـــال ت  ف
 هلـــا مـــن التغيـــري والوســـواس
 الســــالكني للطريــــق املرعــــي
ــــه ــــايل بال ــــا اهللا يب ــــيس هب  ل
ــا ــا هارب ــايص منه ــن إىل األق  وك
ـــــبال ـــــام وال ـــــيهام اآلث  إذ ف
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 ومــــن يــــرد اإللــــه ســــخطه
ــــام ــــه بضــــبطها قي ــــيس ل  ل
ـــــم والتكـــــدير ـــــه اهل  فيعرتي

ــارسهت ــفقات خ ــن ص ــا م ــا هل  ب
 ألهنــــا يف صــــالح القــــرون
ـــه ـــوم هبـــذه األزمن  اخلطـــط الي
ــرام ــوان والك ــىل اإلخ  وصــن ع
 ال تكـــن للضـــيف ذا تكلـــف

ŠšznÛë املقــدور ثــم اعتــذر 
ــــزم الرفــــق واالقتصــــادا  والت
ــــوام ــــام واألع ــــدخر للع  ولت
ــــلف ــــيئة أو تس ــــع نس  وال تب
ــــار ــــة للتج ــــب اخللط  واجتن
 كــي ال تكـــون شـــارها ولوعـــا

ــ ــلك ع ــولفاس ــة الرس  ىل طريق
ـــــذه نصـــــيحة   »ñŠ–nفه

 فلتعملـــوا بضـــمنها لرتبحـــوا
 فنســـأل الكـــريم عـــون الكـــل

 

 جيعـــل لـــه عـــىل األنـــام خطـــه
ــــــام ــــــا إمل ــــــه بحقه  وال ل

ـــام وا ـــبغض واألث ـــريوال  لتقص
 يف الدين والـدنيا والـدار اآلخـره
 قــد قــال فيهــا الشــيخ عــز الــدين
ـــه ـــميات باطن ـــال مس ـــام ب  اس
ـــام ـــة اللئ  وجهـــك واحـــذر من
 إن كنـــت عادمـــا ملـــا بـــه يفـــي
 فـــإن أبـــى فهـــو بالـــذم حـــري
ــــؤن املعيشــــة اســــتعدادا  يف م
ـــــــام واإلدام ـــــــة الطع  كغاي
 صــاحب مطــل بــاحلقوق ال يفــي
 عبـــــدة الـــــدرهم والـــــدينار

ـــارسا أو ـــا أو خ ـــاكيا جزوع  ش
ـــل عـــن العـــدول ـــت النق  الثاب
 ملــــن لــــه بصــــرية منــــورة
ــــوا ــــدوة لتفلح ــــذوها ق  واخت
ــدل ــتقيم الع ــق املس ــىل الطري  ع

 

, 1168أمتها يوم األربعاء الثامن من مجاد األوىل عام ثامنية وستني ومائة وألف 
ريب وكان قد سبق له نظم أرجوزة من نوع االستغاثة املشهورة أيضا يف تاريخ األدب الع

 استهلها بقوله: 
 وجنـــــة حصـــــينة للمـــــوقن  وبعـــد فالـــدعا ســـالم املـــومن
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 ال ســــيام إن حصــــل اخــــتالل
 وهـــــذه األزمـــــان والـــــبالد
ـــا ـــا ارتفاع ـــت أرشاره  وارتفع
ــــة ــــام يف اجلهال ــــبط األن  وخ
ـــا ـــر معروف ـــل منك ـــار ك  وص

òÈíŠ’Ûaوأســــكتت ألســــنة 
ــــريا ــــر مغ ــــر املنك ــــال ت  ف

ــــادت  ــــه òÈíŠ’Ûaوك  امليمون
ـــم ـــب لعل ـــا طال ـــيس فيه  ول

ــــامل ذو درس أو  منــــاظره أو ع
ــــادر الوجــــود ــــل الن  إال القلي

  

ـــوال ـــتن واأله ـــدين والف  يف ال
ـــاد ـــبالء والفس ـــا ال ـــد عمه  ق
 كســـب أهـــل خريهـــا اتضـــاعا
 وارتكبــــوا طرائــــق الضــــاللة

 عامــــده تعنيفــــا ±ï’nال 
 خمافـــــة اإليقـــــاع والوقيعـــــة

aŠ–näßوال حلــــق مهمــــل 
ـــونه ـــة املص ـــوال الفئ ـــع ل  ترف
 أو خطـــــة أو قـــــائم برســـــم

 ال بنيـــــة تنـــــايف اآلخـــــرةإ
ــــاملفقود ــــادر الوجــــود ك  والن

 

 .1167أمتها سنة 
لقطات من تاريخ إىل هنا ننهي حديثنا الذي حاولت أن أطلق عليه عنوان: (

), وإن اجلديد فيه هو نرش فقرات من الوثيقة معسكر الثقايف والسيايس عرب العصور
صصهم يف علمي التوحيد اهلامة ملوقف علامء الراشدية الذين سجل هلم التاريخ خت

والفقه, ذلك التخصص الذي اعرتف هلم به علامء املغرب العريب, واكتشاف هذه 
الوثيقة نستدل هبا أيضا عىل أهنم اختريوا للتحكيم يف قضية شائكة ترجع إىل اخلالف 
بني السلفية والتصوف, وذلك من عهد الشيخ حممد بن يوسف السنويس جمدد علم 

ان, وقد ظهر لنا من اجلواب الذي أرسله الشيخان حممد بن عبد اهللا التوحيد دفني تلمس
اجلياليل وحممد بن خيلف بن حواء أن آراء علامء معسكر إىل قسمني: قسم معارض 
منكر, وقسم متحفظ مرشد, مل حيكم حكمه النهائي قبل مراجعة..., وهلذا فهم 
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اذ موقفهم, ليهلك من هلك ينتظرون منه إعادة النظر يف فحو رسالته ليمكنهم من اخت
عن بينة وحييى من حي عن بينة, شأن علامء السلف الذين كانوا أمناء ثابتني ال يندفعون 
يف أحكامهم حتى يتبيَّنوا وجتتمع لدهيم كل املعطيات, وهلذه األوصاف كانوا حمل ثقة 

 معارصهيم عدة قرون.
ولو وقفة قصرية  هذا وال يمكن ألي باحث تكلم عن تاريخ معسكر إال أن يقف 

عند حياة األمري عبد القادر سواء يف الناحية البطولية التي اشتهر يف جماالهتا أو الناحية 
 الثقافية التي كرس عليها حياته. 

ت بتآليف عديدة حتى كاد معارصوها أن حيفظوها عن  صَ وحياة األمري وإن خصِّ
 َّ ن يف قلوهبم مرض, فحاولوا ظهر قلب, إالَّ أنه أصيب بِعقوق بَعضِ املعارصين, أو ممِ

بط يف  م 1976يونيو  10التَّشكيك يف عظمتِه وإِخالصه, ومنذ ثالث سنوات, وبالضَّ
صته حلياة األمري باملرشق بعد أن  الكوليج دو فرانسأقامت مجاعة  بباريس ملتقى خصَّ

 له أحد كبار الباح ن جلَّة مَن تصدَّ ثني وضعَت حربَه مع الفرنسيِّني أوزارها, فمِ
ات وحارضَ يف (ملتقى الفكر ) Ageron(الفرنسيِّني  ة مرَّ الذي زار اجلزائر عدَّ

راسات التارخيية), فأثبت أنَّ األمري نظرا  اإلسالمي), ويف (املركز الوطني للدِّ
لشخصيته القويَّة عرضت عليه فرنسا مملكة املرشق فتلطَّف يف االمتناع, وبعد اإلحلاح 

إنني مل أصب إىل تويلِّ امللك وإنَّام ظروف بالدي أجلأتني «واب: أجاهبم برصاحة هبذا اجل
تي فإين سأختلَّص للحياة العلمية, وال  فاع عن وطني, وعندما انتهت مهمَّ إىل حتمل الدِّ

إن «عىل هذا اجلواب بقوله:  آجرون, وقد علَّق املحارض »حاجة يل بامللك أو السلطنة 
ن فرنسا وإنكلرتا, وقد وصلت قضية إنشاء مملكة عربية باملرشق كا نت هدف كل مِ

ن سوء حظِّها األمري  فيصال,إنكلرتا إىل مبتغاها, إذ وجدت  أما فرنسا فقد وجدت مِ
جلَني  القادر, عبد  ».وشتَّان بني الرَّ
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س   كام أن األمري عندما طويت صفحة اجلهاد مل تستهوه حياة القصور, فقد كرَّ
كتب القيِّمة, واقتد به أصحابه الذين رافقوه يف حياته خلدمة العلم ونرش أمهات ال

يخ مصطفى بن التهامي الذي كان خليفته وأقرب  املنفى أو هاجروا البالد, فهذا الشَّ
الناس إليه, ختم حياته كإمام باجلامع األموي بدمشق, وثبت عنه أنه كان يف شهر 

اويح املعهودة باجلامعة, وبعد الفراغ منها  ينزوي ببعض زوايا املسجد رمضان يصيل الرتَّ
 فيصيل منفردا يف كل ليلة خيتم القرآن يف ركعتَني.
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  قافيالثَّ  لقطات من تاريخ مملكة ونشريس

  )1(ياسي والحضاري في عھد دولة بني توجينوالسِّ 

تكونت مملكة ونرشيس التي تعرف أيضا بمملكة بني توجني, يف عهد دولة بني 
ف بني رئيس الدولة إذ ذاك باديس بن املنصور بن زيري, وبالضبط عندما تفاقم اخلال

بلقني بن زيري بن مناد الصنهاجي, وعمه محاد بن بلقني بن زيري عامل الدولة الزيرية 
(اجلزائر احلالية) كان باديس بعاصمة اململكة الزيرية, وهي مدينة بالقطاع الغريب 

ي مدينة أشري التي أسسها القريوان, أما عمه محاد فكان بالعاصمة الثانية للمملكة وه
عميد األرسة زيري بن مناد, بإعانة الدولة الفاطمية, وإثر هذا اخلالف جهز باديس 
جيشا لقمع محاد وحارصه بأشري خلرب يطول, وأثناء احلصار انترص سكان جبل 
ونرشيس لرئيس الدولة باديس وأمدوه باملال والعتاد فانترص باديس عىل عمه, 

س باجلميل, فأقطع هلم منطقة جبل ونرشيس, وكان سكان واعرتف لسكان ونرشي
املنطقة يعرفون إذ ذاك ببني توجني, كانت رياسة قبائل بني توجني يف عهد نيلها 
لالستقالل الداخيل أي االستقالل الذايت حسب تعبري املعارصين لعطية بن دافلتن, 

ع مملكة ونرشيس, وقد اعتنى املؤرخ ابن خلدون الذي قىض أربع سنوات بقلعة من قال
اعتنى بتاريخ ونرشيس بمزيد من البيان والتفصيل فقال يف التعريف بسكانه بني 

كان هذا احلي من أعظم أحياء بني يادين وأوفرهم عددا وكانت مواطنهم «توجني: 

                                                 
, مع املالحظة بأن 94− 91, ص1م, اجلزائر, ج1980الرابع عرش  الفكر اإلسالميى ملتق  )1(

 .حمارضات هذا امللتقى طبعت ملخصة وخمترصة يف جزء واحد



256  

ى هلذا العهد:  حقا يف وادي الشلف, قبلة جبل ونرشيس من أرض الرسسو, وهو املسمَّ
الرسسو بجهة الغرب منه بطون من لواتة, وغلبهم عليها بنو ) وكان بأرض هنر صاء(

وجدجين ومطامطة, ثم صارت أرض رسسو لبني توجني هؤالء واستضافوها إىل 
مواطنهم األوىل وصارت مواطنهم ما بني موطن بني راشد ـ آفلو ـ وجبل دراك يف 

لقامن بن املعتز, جانب القبلة, وكان هلم رئاسة أيام صنهاجة لعطية بن دافلتن وابن عمه 
كام ذكره ابن الرقيق وملا كانت فتنة محاد بن بلقني مع ابن أخيه باديس, وهنض إليه 
باديس من القريوان حتى احتل بوادي شلف حتيز إليه بنو توجني هؤالء, وكان هلم يف 
حروب محاد آثار مذكورة ..., فلام اهنزم محاد راعى هلم باديس انحيازهم إليه وسوغ 

نموه, وعقد للقامن عىل قومه ومواطنه, وعىل ما يفتحه من البالد بدعوته, ثم هلم ما غ
انفرد برئاستهم بعد حني بنو دافلتن, وكان رئاستهم لعهد املوحدين لعطية بن مناد بن 

وكانت رئاسة بني توجني مجيعا عند انقراض «... , إىل أن قال: »العباس بن دافلتن ... 
 ».قوي بن العباس بن عطية احليو... أمر بني عبد املؤمن لعبد ال

فلام وهن أمر بني عبد املؤمن وتغلب مغراوة عىل بسائط : «ابن خلدونثم قال 
ثم عىل جبل ونرشيس, نازعهم عبد القوي هذا وقومه أمر ونرشيس  )1(متيجة 

وغالبوهم إىل أن غلبوهم عليه واستقر يف ملكه وأوطانه بنو تيفرين وبنو منكوش من 
م تغلبوا عىل منداس ..., وملا تغلبوا عىل األوطان والتلول وأزاحوا مغراوة أحيائهم ث

عىل املدية وونرشيس وتافركينت واستأثروا بملكها وملك األوطان عن غريبها مثل 
ورئيسهم لذلك العهد عبد القوي بن العباس والكل  )2(منداس واجلعبات وتوغازوت 

                                                 
ان.  )1(  بسائط متيجة: السهول املحيطة بعاصمة اجلزائر, وكانت آهلة بالسكَّ
مة, الذي أقام فيه ابن خلدون أربع : اسم احلصن الذي كانت فيه قلعة ابن سالتاوغزوت )2(

مة(سنوات, وأهنى فيه   تارخيه. )مقدِّ
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سكنى اخليام, وال أبعاد النجعة وال  ألمره, فصار هلم ملك بدوي, ومل يفارق فيه
ائتالف الرحلتني, ينتابون يف مشاتيهم إىل مصاب والزاب, وينزلون يف املصائف 
بالدهم هذه من التل, ومل يزل هذا شأن هذا عبد القوي وابنه حممد إىل أن تنازع بنوه من 

ئهم, يف عامة أوطاهنم وأحيا )1(بعده, وقتل بعضهم بعضا, وغلب بنو عبد الواد 
واستبد عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن فصاروا إىل بني عبد الواد, وبقي أعقاهبم بجبل 

 اهـ.» ونرشيس إىل أن انقرضوا عىل ما نذكره بعد ... الخ 
ما ذكره ابن خلدون عن مملكة ونرشيس منذ تأسيسها, وقد نقلته عىل طوله ألنه 

يل والتدقيق هلذه اململكة التي املؤرخ الوحيد الذي تعرض للتعريف بمزيد من التفص
تركت بصامهتا يف بالد املغرب العريب ال يف امليادين السياسية بل حتى يف امليادين الثقافية 
واحلضارية, وامتازت بإنجاهبا لقادة أبطال شاركوا يف أحداث حروب بالد املغرب 

وتوىل  العريب يف عهد املوحدين, حيث إن أول قائد جليش دولة املوحدين الناشئة
اختياره اإلمام املهدي ابن تومرت هو من تالمذته الونرشيسيِّني, كام سنذكر ذلك يف 
هذه املحارضة, ويمتاز تعريف ابن خلدون أيضا, أنه تتبع تطور هذه اململكة التي مل 
حتظ باهتامم غريه من املؤرخني, اللهم ما نجده مبعثرا يف بعض كتب الرتاجم الذين 

 علامئها الذين هاجروا إىل األندلس واملغرب.تعرضوا لرتاجم بعض 
ولنرجع إىل احلديث عن تاريخ نشأة هذه اململكة فنجد من مجلة من عرفها  

), فقال يف التعريف بجبل نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاقالرشيف اإلدرييس يف تأليفه: (
تامة, تسكنه قبائل بربرية منها مكناسة, وحرشون, وبنو أيب خليل, وك«ونرشيس: 

                                                 
: هم الذين عرفوا يف التاريخ بملوك بني زيان وحكموا تلمسان حوايل ثالثة قرون بنو عبد الواد )1(

بعد تلك أوصال دولة املوحدين املركزية التي تقاسمها عامهلا: بنو مرين باملغرب األقىص, وبنو 
 تلمسان, وبنو حفص يف تونس.زيان يف 
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 ».ومطامطة, وطوله أربعة أيام ينتهي إىل قرب تاهرت  ـ تيارت ـ 
وال زالت كل هذه القبائل سواء ما ذكره منها ابن خلدون, أو ما ذكره الرشيف 
اإلدرييس, حمتفظة بمواقعها وبأسامئها, وهي وإن كانت تعرف ببني توجني فكانت هذه 

يلة دفلتن الذي ينتمي إليها عطية بن القبائل تتداول عىل حكم الدولة ابتداءً من قب
وكانت هلم رياسة أيام «دافلتن الذي قال عنه ابن خلدون يف حديثه عن بني توجني: 

, ويف هذه اململكة التي كانت تشمل أربعة قالع »لعطية بن دافلتن... الخ  )1(صنهاجة
ملدينة أو حصون: املدية, تاوغازوت, تاقدمت, وتافرقينت, بقيت قلعة املدية وهي ا

التي بناها بلقني بن زيري, يف عهد الدولة الفاطمية بعد تأسيسه ملدينة اجلزائر احلالية, 
ومدينة مليانة, ومنذ ثامن سنوات, احتفلت اجلزائر بالعيد األلفي لبناء هذه املدن 
الثالث, أما قلعة تاقدمت, فهي املدينة اخلالدة يف التاريخ التي أسسها الرستميون 

عدة مملكتهم, ثم اختذها بنو توجني قاعدة إمارهتم, وإن احتفظت بآثار واختذوها قا
الرستميِّني فإهنا مل يبق هبا أي أثر حضاري لدولة بني توجني, وال نستغرب ذلك حيث 
وصف ابن خلدون فيام تقدم لنا ذكره, دولة بني توجني يف عهد ازدهارها فقال متحدثا 

ن ال دولة يف عهد احلفصيِّني: فصار له ملك بدوي عن عبد القوي بن العباس الذي كوَّ
ومل يفارق فيه سكن اخليام وال إبعاد النجعة, وال ائتالف الرحلتني, ينتابون يف مشاتيهم 

 إىل مصاب والزاب, وينزلون يف مصائف بالدهم هذه إىل التل.
واختذ بنو توجني قاعدة مملكتهم  البدوية مدينة تاقدمت التي أسسها الرستميون  
سنة, وحظيت تاقدمت باعتناء املؤرخني  130ذوها قاعدة مملكتهم حوايل واخت

                                                 
يقصد بأيام صنهاجة عهد بني زيري بن مناد, إذ كان أفراد هذه القبيلة أي زيري بن مناد من  )1(

القبائل التي انترصت للفاطميني واعرتف هلم الفاطميون بذلك, وعينوا بلقني بن زيري عامال 
 عىل بالد املغرب العريب عندما نقلوا.
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فعرفوها بتدقيق, إال أهنا مل حتظ باهتامم الباحثني يف عهد بني توجني الذين اختذوها 
قاعدة مملكتهم حوايل أربعة قرون, وحتى علامء اآلثار بعد االحتالل الفرنيس خصصوا 

م قفزوا إىل السنوات القليلة التي اختذها األمري لعهدها الرستمي تآليف وبحوثا قيمة ث
وبنا هبا نحو املائتي  1841و 1835عبد القادر قاعدة مملكته املتنقلة, أي ما بني سنوات 

منزل أسكن هبا أرس الكلغانيني وبقايا األتراك الذين ألزمهم باإلقامة اإلجبارية, وهم 
ورضبوا صفحا عن عهد بني  من سكان تلمسان واملدية ومازونة ومليانة ومعسكر,

توجني, ومن بني هؤالء األثريني األستاذ جورج ماريس الذي خصص لتاقدمت 
دراسة قيمة فرز فيها آثار الرستميِّني ثم آثار األمري عبد القادر, وغالب الظن أن ذلك 
راجع إىل صبغة تاقدمت البدوية التي وصفها هبا ابن خلدون من بني القالع أو 

شتهرت بمملكة ونرشيس قلعة تاوغازوت, وهي القلعة التي حصنها احلصون التي ا
سالمة بن عيل بن نرص شيخ أو أمري عىل حد تعبري املعارصين بني يدللتن عىل عهد عبد 
القوي بن العباس الذي نالت يف عهده مملكة ونرشيس استقالهلا بإعانة الدولة 

ة ابن سالمة, ثم شاءت احلفصية. وقد اشتهرت قلعة تواغزوت من ذلك العهد بقلع
األقدار أن خيتارها املؤرخ عبد الرٰمحن بن خلدون لإلقامة فيها فيتفرغ لكتابة تارخيه 
وبالفعل أقام هبا أربع سنوات أهنى خالهلا مقدمة تارخيه, وبقيت تلك القلعة تعرف 

هـ, للعداوة 770بقلعة ابن سالمة إىل أن خرهبا ملك متلسان أبو محو الثاين سنة 
كمة التي كانت بني ملوك تلمسان, وملوك بني حفص الذين كان من بني املح

 أنصارهم ومؤيدهيم بنو توجني.
كان االتصال بني أمراء بني توجني أي أمراء ونرشيس ـ كام سبق لنا ذكره ـ وثيقا  

بملوك بني زيري ثم توثقت عالئقهم بدولة املوحدين, حيث تعرفوا بمؤسس الدولة 
هدي بن تومرت عند قفوله راجعا من بجاية إىل مراكش صحبة املوحدية اإلمام امل
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حلة, فنزلوا  ن الرِّ تلميذه وخليفته من بعده, عبد املؤمن بن عيل الكومي, والبيدق مدوِّ
اهنا, ورافقهم من سكاهنا عبد اهللا بن حمسن املكنى بالبشري,  بونرشيس فاستضافهم سكَّ

حيث واله اإلمام ابن تومرت قيادة اجليش وقد كان له شأن يف دولة املوحدين الناشئة, 
إثر إعالنه احلرب عىل دولة املرابطني يف عهد امللك عيل بن يوسف ابن تاشفني, كام عني 
الفقيه الونرشييس املذكور عضوا يف جملس الشور العرشة الذين كان ال يقدم اإلمام 

فقتهم, وقد ابن تومرت عىل فعل أي يشء خاص بالدولة, إال بعد استشارهتم وموا
تويف الونرشييس يف املعارك األوىل مع جيش دولة املرابطني, إال أن عالئق بني توجني 
بدولة املوحدين متتَّنت ونجد من آثار متانة هذه العالئق و ثقة املوحدين بأمراء 

عىل املوحدين, واحتلوا بجاية  −بقايا دولة املرابطني −ونرشيس أنه ملا ثار بنو غانية
ململكة املوحدية, وتصد لتتبعهم امللك املنصور يعقوب بن يوسف بن وبعض مدن ا

عبد املؤمن بن عيل, الذي كان بعاصمة اململكة إذ ذاك مراكش حني وقع هجوم بني 
 584غاية عىل بجاية, فقصد يف طريق ذهابه, العباس بن عطية الونرشييس وذلك سنة 

نصور يف هذه املسرية إىل تونس, وكان هـ ,وقد رافقه يف ذهابه وإيابه وقد وصل امللك امل
دي باالستقالل الذايت لعميد أرسة بني  من آثار هذه املسرية اعرتاف امللك املنصور املوحِّ
حفص ململكة تونس, ثم استحال هذا االستقالل الذايت إىل استقالل هنائي أعلنه أبو 

يس وأيب زكرياء زكرياء احلفيص, ويف هذه املسرية أيضا توثقت الصلة بني أمري ونرش
احلفيص, وإن تالها توتر وفتور ثم استحالت إىل صداقة ورعاية, إذ امللك أبو زكريا 
احلفيص املذكور هو الذي محا مملكة ونرشيس, وأناهلا استقالهلا رغم معارضة دولة بني 
زيان, وهذه فرتة حرجة اجتازهتا بالد املغرب العريب إذ ذاك, عندما اهنارت الدولة 

للموحدين, وأعلن كل من عامهلا الثالثة استقالهلم عنها, فوقع اضطراب  املركزية
وتطاحن بني العامل املذكورين فبنو مرين أعلنوا استقالهلم باملغرب األقىص, وبنو زيان 
عامل الدولة املركزية أعلنوا استقالهلم بتلمسان (أي: اجلزائر), وبنو حفص أعلنوا 
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عي أنه هو األحق بوراثة الدولة املوحدية املركزية استقالهلم بتونس, وكل منهم كان يد
سواء يف امليدان السيايس أو امليدان الروحي العقائدي, أي وراثة اإلمام املعصوم 

) ورغم ما جره هذا اخلالف عىل البالد من أهوال وحمن, فقد  املهدي بن تومرت(
العظمة والسؤدد بلغت بعض هذه الدول خصوصا دولتي املرينيِّني واحلفصيِّني, أوج 

واهنالت عىل رؤسائها وفود البيعة من أطراف املعمورة النائية كبالد األندلس واحلجاز, 
وقد عاش هذه الظروف علامء فطاحل ودونوا هذه األحداث بتفصيل, خصوصا ابن 
خلدون الذي خصص بعض ملوك هذه الدول برتاجم مسهبة موضوعية, وكذلك 

طيب السلامين, ومما يتعلق بموضوع بحثنا نجد دولة زميله ومعارصه لسان الدين بن اخل
ونرشيس وأمرائها خصوصا األمري عبد األمري التوجيني مرتبطني بتلك األحداث, وقد 
ذكر ابن خلدون أو أشار إىل الظروف التي اتصل فيها األمري عبد القوي باألمري زكريا 

تقالل تونس عن احلفيص ملك تونس يف عهده, فقال يصف ألويته بعد إعالنه اس
احتل املغرب األوسط ودخلت يف طاعته قبائل «الدولة املوحدية املركزية قال: 

صنهاجة, وفرت زناته أمامه وردد إليها الغزو فأصاب منهم, وتقبض يف بعض غزواته 
عىل عبد القوي بن العباس أمري توجني, فاعتقله باحلرضة ثم من عليه, وأطلقه عىل أن 

وا شيعة له ولقومه آخر الدهر, وهنض األمري أبو زكريا بعدها يستألف له قومه فصار
إىل تلمسان, فكان عبد القوي وقومه يف مجلته حتى إذا ملك تلمسان ورجع إىل احلرضة 
(أي: تونس) عقد لعبد القوي هذا عىل قومه وأذن له يف اختاذ اآللة فكانت أول مراسيم 

 اهـ.» امللك لبني توجني هؤالء 
أو لقطات من تاريخ مملكة ونرشيس, التي عرفت يف كتب  هذه بعض صفحات

التاريخ أيضا بمملكة بني توجني, أثبتها يف هذا امللتقى الذي خصص أو بعبارة أصح 
ركز عىل تاريخ هذه الدولة التي لعبت أدوارا يف تاريخ البالد البطويل والثقايف وحتى 
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عامة ويف تاريخ املغرب العريب احلضاري, وتركت بصامهتا يف تاريخ البالد العام بصفة 
بصفة خاصة, ومن استعراضنا لبعض العينات من مراحل هذه الدولة أثبتنا أهنا مل تكن 
من الدويالت التي عاشت عىل هامش األحداث التي اجتازهتا البالد, بل كانت يف 

 مجيع أطوارها يطلق عليها قول الشاعر احلكيم: 
 لنا الصدر دون العاملني أو القرب

ي عىل ضيق رقعتها تبوأت مكانة قرأت هلا الدول العظيمة هلا حساهبا, فلم فه
دي الذي جعل طريق مسريته التي تتبع فيها  يستغن عن إعانتها امللك املنصور املوحِّ
خطى ثوار بني غانية إىل تونس, واستصحبَ معه أمري ونرشيس وجيشه الباسل يف 

هدي بن تومرت عىل عبد اهللا بن حمسن الذهاب واإلياب, كام وقع اختيار اإلمام امل
الونرشييس قائدا أعىل جليش دولته الناشئة, ثم رأينا أن امللك حييى أبا زكرياء احلفيص 
ملك تونس, رغم إلقاء القبض عىل زعيمها عبد القوي يف مسريته التي احتل فيها 
تلمسان وسجنه, قربه وصاهره وأقطع له مملكة ونرشيس, وبقيت هذه العالئق 

تواصلة إىل أن هاجم امللك الصليبي سان لوي تونس, فاستنجد ملكها حممد املستنرص م
باهللا احلفيص بأمريها قريبه حممد بن عبد القوي, وامللك حممد املستنرص باهللا احلفيص 
الذي بلغ يف عهده أوج العظمة والقوة وخصصه ابن خلدون برتمجة وافية, مل حيظ هبا 

خلدون, أو من السابقني لعهده ويكفي يف الداللة عىل  ملك آخر من املعارصين البن
عظمته أنه يف عهده آو وفتح الباب عىل مرصاعيه لنخبة علامء األندلس, الذين 
استوطنوا بجاية وتونس وتركوا لنا تراثا فكريا يشمل مجيع فنون املعرفة, ومل يبق من 

), ء القرن السابع ببجايةالدراية فيمن عرف من العلامهذا الرتاث إال كتاب بعنوان: (
) تاريخ الدولة احلفصية) البن قنفد القسنطيني وكتاب: (الفارسيةوكتاب: (

 ) لكفانا دليال عىل ما ذكرناه.Brunchuig(للمسترشق الفرنيس برنشويق 



263  

لنختم هذه الدراسة بنقل فقرات من وثيقة أصيلة جوهرية يف موضوع بحثنا, وهي 
سى املغييل املازوين والد أيب زكريا حييى بن موسى للعالمة أيب عمران موسى بن عي

رر املكنونة يفصاحب كتاب: ( ), تعرض فيها لرتاجم بعض ملوك نوازل مازونة الدُّ
ونرشيس من أبناء وأحفاد األمري عبد القوي خصوصا ترمجة مسهبة لولده البطل حممد 

فيص عند غزو ملك بن عبد القوي الذي استنجد به ملك تونس حممد املستنرص باهللا احل
 فرنسا سان لوي تونس.

(ديباجة االفتخار يف مناقب وأليب عمران موسى املازوين عدة تآليف من بينها 
), وقد وجدنا الشلفيِّني مناقب, ويعرف هذا التأليف أيضا بكتاب: (أولياء اهللا األخيار)

عن  تعليقا للمؤلف خصصه لرتمجة مواقف حممد بن عبد القوي البطولية كام حتدث
إخوته وعالئق القرابة بينهم وبني امللك املستنرص باهللا احلفيص التي مل يرش إليها أحد 
فيام وصلنا من تراجم األمري عبد القوي وابنه, وهلذا أثبت لقطات من هذه الرتمجة 
األصيلة التي تعرض فيها املازوين جلوانب متعددة من ترمجة األمري حممد بن عبد 

إىل بعضها ابن خلدون بإمجال فإن جانبا منها أمهل خصوصا  القوي, التي وإن تعرض
خني  فيام خيص الناحية احلضارية لدولة بني توجني, وقد سبق لنا ذكر إمهال املؤرِّ

) يف عهد ملوك دولة بني توجني, تاقدمتالقدامى واملتأخرين كآثار قاعدة اململكة (
لدون تعرض لوصف وافرتضت سبب ذلك صبغة الدولة البدوية, وإن كان ابن خ

وذكر قصبة بناها عبد القوي, وقال بعدما حتدث عن مصري دولة ونرشيس الذي قال 
وتغلب بنو عبد الواد ـ أي: ملوك تلمسان الزيانيون ـ عىل عامة أوطاهنم «فيه: 

وأحيائهم, واستبد عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن, فصاروا إىل بني عبد الواد وبقي 
 ».إىل أن انقرضوا عىل ما نذكره بعد ... الخ  أعقاهبم بجبل ونرشيس

وكان عبد القوي ملا غلب مغراوة ـ ملوك أو أمراء مازونة ـ «ثم قال ابن خلدون: 
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عىل جبل ونرشيس اختط حصن مرات بعد أن كان منديل املغراوي رشع يف اختطاطه 
 ».فبنى منه القصبة ومل يكمله فأكمله حممد ابن عبد القوي من بعده ... الخ 

هذا كل ما نعرفه عن اجلانب احلضاري لدولة عبد القوي وبنيه, ويف الوثيقة نجد 
وصفا دقيقا ملعسكر حممد بن عبد القوي يدل عىل طابع الدولة البدوي الذي سبق لنا 
ذكره, وال أظن أنه طرأ عليه تغيري, قال املازوين يف ترمجته لألمري حممد بن عبد القوي: 

اإلمام حممد بن عبد القوي كان زعيام يف قومه معظام يف قبائله  اعلم حفظك اهللا أن هذا
وعشائره, إن نزلت عليهم بلية, فإليه يرجعون وعليه يعتمدون, وكان (رمحه اهللا) رجال 
جزازا باحلسام, خواضا يف الظالم, هيد من اجلبال شواهقها, وهيدم من املاملك 

أس وشدة, فمام ذكر عن جاللته أساسها, وكان شجاعا يف الوغى احلروب هجاما ذو ب
وشدة ساعده, إذا تزاحم مع أعدائه يف املعرتك يرضب بالسيف حتى تتضايق فيه 
األنفاس, وتتكامل فيه الشحنة واالفرتاس, يرد سيفه لغمده, وهيجم عىل الفارس 

وكان له ثالثة إخوة اثنان من األب «..., إىل أن قال: ...»فريفعه ويرضب به اآلخر 
ق فاللذان من األب أوالد األمة, والشقيق هو ارشيّط بن عبد القوي, وقد وواحد شقي

كان ارشيّط هو الذي ييل ـ  أي يتوىل احلكم ـ أوطان املرشق بجبل ونرشيس, وهبا أزيد 
من ألف بيت من سندس وديباج وقطن, وكان يف وسط اخلباء قيطون من كيتان طوله 

وبني  –رشيّط أمري مغراوة ـ يقصد مازونة ثالثون ذراعا وعرضه نحو امليل وهو ـ أي ا
تيقرين اشتهر األمري ارشيّط بالشجاعة والبطش والشدة, إذا عرس عىل أخيه املذكور 
أمري توجني حممد بن عبد القوي تلقاه بنفسه, فيكفيه مؤونته, وكان هلام قهر عىل أقطار 

جرت بني هؤالء , ثم حتدث صاحب التأليف عىل أحداث »البلد, رشقا وغربا ... الخ 
وقتل بعضهم «اإلخوة بتفصيل, وهي التي أشار إليها ابن خلدون بإجياز حيث قال: 
 ». بعضا وغلب بنو عبد الواد عىل عامة أوطاهنم... إىل آخر ما سبق لنا ذكره
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كام تعرض صاحب التأليف لذكر صلة القرابة بني امللك املستنرص باهللا احلفيص 
إنه ابن خالته ولربام تكون هذه املصاهرة وقعت بعدما «وحممد بن عبد القوي, فقال: 

ألقى األمري أبو زكريا القبض عىل عبد القوي, ونقله إىل تونس ثم أطلق رساحه 
وأرسله إىل قومه, وأذن له يف اختاذ اآللة, فكانت أول مراسم امللك لبني توجني عىل 

زكريا املغرب األوسط احتل األمري أبو «حد تعبري ابن خلدون, إذ قال يف املوضوع: 
ودخلت يف طاعته قبائل صنهاجة, وفرت زناته أمامه وردد إليها الغزو فأصاب منهم, 
وتقبض يف بعض غزواته عىل عبد القوي ابن العباس أمري توجني, فاعتقله باحلرضة ثم 
من عليه أطلقه عىل أن يستألف له قومه, فصاروا شيعة له ولقومه آخر الدهر, وهنض 

زكريا بعدها إىل تلمسان فكان عبد القوي وقومه يف مجلته حتى إذا ملك  األمري أبو
تلمسان, ورجع إىل احلرضة ـ أي تونس ـ عقد لعبد القوي هذا عىل قومه وأذن له يف 

 اهـ.» اختاذ اآللة, فكانت أول مراسيم امللك لبني توجني هؤالء 
 ونس.فمام ذكره ابن خلدون يتبنيَّ لنا أن هذه املصاهرة وقعت بت

نكتفي هبذا القدر من تاريخ هذه اململكة التي هلا مكانة يف تاريخ البالد, اقترصت  
فيها عىل اخلطوط العريضة من تارخيها الذي استوعبه ابن خلدون, كان أعرف الناس 
باملنطقة, التي قىض يف إحد قالعها أربع سنوات, وخالط علامءها وزعامءها, وكان 

شعبنا يف أمثال هذه املناسبات فيقولون للرمز عن الوفاء مثال للحكمة التي يرددها 
هبذا الواجب  ابن خلدون, وبالفعل قام »الطري احلر يشكر أبناؤه «واالعرتاف باجلميل: 

فوىف ألمراء ونرشيس حقهم, وأشاد بخالهلم, ثم أحلقنا بام البن خلدون الوثيقة 
ى املازوين تتميام وتوضيحا ملا اجلوهرية النادرة وهي ما كتبه أبو عمران موسى بن عيس

أمجله أو أشار إليه ابن خلدون من دون أن يدخل يف التفاصيل, لعل بعض الباحثني 
 يعريون اهتاممهم إلعادة النظر يف تاريخ بالدهم.
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  لقطات من تاريخ قسنطينة الثقافي والسياسي

  )1(من بداية القرن العاشر الھجري

فت إنَّني إجابة لرغبة األخ رئيس امل عبي البلدي, الذي كنت ترشَّ جلس الشَّ
ف به يف امللتقى الثقايف الذي نظّمته بلديّة وهران يف السنة املاضية, اخرتت أن  بالتعرّ

لقطات من تاريخ قسنطينة الثقايف والسيايس من بداية القرن يكون موضوع املحارضة: (
ها الطويل, يف املجاالت ), ونظرا للمكانة التي نالتها قسنطينة يف تارخيالعارش اهلجري

الثقافية واحلضاريَّة والبطوليَّة, يف بالد املغرب العريب بصفة خاصة, وبالد العامل 
ة, ونظرا لقلَّة اعتناء الباحثني بمواصلة الدراسات التارخييّة  اإلسالمي بصفة عامَّ

ون املحليّة, وضياع كثري من املصادر حتى صار جلّ الكتَّاب يف هذه املواضيع يعتمد
زته عىل اجلانبني  عىل املصادر األجنبيّة, اخرتت ـ كام ذكرت ـ تناول هذا املوضوع, وركَّ

 الثقايف والسيايس.

شغلت قسنطينة ـ كام هو معلوم ـ مكانة, جعلتها منطلق إشعاع ثقايف طيلة قرون,  
ضت له يف تارخيها من أهوال وحمن,  وامتازت بمحافظتها عىل هذه املكانة, رغم ما تعرَّ
إال أنَّ ميزهتا عن بقية العواصم العلمية باجلزائر, أهنا بقيت حمتفظة باستمرارية احلياة 
الثقافيّة حتى يف أحلك األوقات, أي بعد االحتالل الفرنيس, كام سنبنيّ ذلك, لفت علامء 
خي األدب العريب, ابتداء من القرن السادس اهلجري  قسنطينة وأدباؤها أنظار مؤرِّ

ا من بني العواصم العلميّة, التي أنجبت أرسا علميَّة توارث وامتازت قسنطي نة أيضا, بأهنّ

                                                 
 ., مبتورة اآلخرصفحة )26(هذه املحارضة عىل نسخة خمطوطة تقع يف  اعتمدنا يف إثبات   )1(
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أفرادها العلم قرونا, أبا عن جد, وإنني نظرا ملجال هذه املحارضة املحدودة, أقترص عىل 
 ». ما ال يدرك كلّه, ال يرتك جله «ذكر نامذج مما سبق ذكره, عمال بالقول املأثور, وهو: 

 ع يف صميم املوضوع:وبعد هذا التمهيد أرش
ت قسنطينة يف بداية القرن العارش اهلجري تساقط عواصم املغرب العريب   شاهدَ

د واستئناف هجومات احلروب الصليبية  اء جتدُّ الشاملية, الواحدة بعد األخر, من جرَّ
التي انتقلت من املرشق إىل املغرب, تلك احلروب التي تبنَّتها إسبانيا, ونسبت إليها, 

العواصم, هي: وهران, وبجاية, ثمَّ تونس, وطرابلس, وقد سبقتها سقوط وهذه 
لتَني ال زالتا من ذلك العهد مستعمرتَني, كانت  سبتة ومليلية باملغرب األقىص, الَّ
ولة احلفصيَّة, التي كانت  قسنطينة إذ ذاك تتقاسم مع بجاية مركز القاعدة الثانية للدَّ

نت بموقعها حتكم تونس ورشقي اجلزائر ما يقرب  من ثالثة قرون, وهي وإن حتصَّ
ين وإخوته,  ة عنيفة, ثمَّ ملا ظهر يف امليدان خري الدِّ ها هزَّ اجلغرايف, فسقوط بجاية هزَّ
ض هلم الوايل  استجابة لطلب أعيان اجلزائر, وحاول األتراك احتالل قسنطينة, تعرَّ

ض خلري الدين  احلفيص بالبالد, إذ سبق آلخر ملوك الدولة احلفصيَّة احلسن التعرُّ
بتونس بعد احتالله هلا, واستعان عليه بالطاغية شارلكان قائد احلملة الصليبية 
ان, وعىل  فأَخرجه, كان أثر موقف وايل قسنطينة احلفيص أن عارضته أكثريَّة السكَّ
ان  ون اجلد, ووقَفت األقلية من سكَّ يخ عبد الكريم بن حييى الفكُّ رأسهم العامل الشَّ

نة يف صفِّ الوايل احلفيص, وترأَّسها شيخ اإلسالم عبد املؤمن, وانقسمت البلدة املدي
ة ثالث سنوات, انتهت هذه األزمة بانتصار القسم املؤيِّد لألتراك بعد ما  إىل قسمني مدَّ
ن من إلقاء القبض عىل شيخ اإلسالم عبد املؤمن وإعدامه, قىض األتراك باحتالهلم  متكَّ

ولة احلفصيَّة, وكان الهنيارها دوي داخل البلدة  ملدينة قسنطينة عىل آخر معقل للدَّ
وخارجها, فحينئذ نجد قسنطينة وإن مرَّ عليها خطر الغزو الصليبي بسالم حيث 
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اهنا طيلة ثالث  أكسبها موقعها اجلغرايف مناعة وحصانة, إال أنَّ اخلالف الطارئ بني سكَّ
ر اإلدارة احلفصيَّة داخل البلدة سنوات, وانشقاق رجال العلم هبا, ثمَّ تفكُّ  ك عُ

وخارجها, ترك فيها آثارا سيِّئة, منها أنَّ رؤساء اإلقطاع الذين كانوا هييمنون عىل 
نتهم الدولة احلفصيَّة بعد سقوط بجاية من النفوذ املطلق الذي صريَّ  البالد, حيث مكَّ

ن رؤساء اإلقطاع حاكام بأمره, وبعد ما خال هلم ا جلوُّ بسقوط الدولة كلَّ رئيس مِ
احلفصيَّة اغتنم هؤالء الرؤساء الفرصة لتوسيع مناطق نفوذهم عىل حساب جرياهنم 
وخصومهم, فنشبت بينهم حروب, وال شكَّ أنَّ جوا كهذا أصاب احلياة الثقافية يف 
الصميم, حيث غادر كثري من العلامء البلدة والتحقوا باجلبال, هذه يف اجلملة حالة بلدة 

ولة احلفصيَّة وأوائل العهد العثامين. قسنطي  نة بعد سقوط الدَّ
ولنرجع إىل ماضيها الذي وإن ركَّزت املحارضة عىل بداية القرن العارش من 
تارخيها, فقد جر سياق احلديث وربط املوضوع بعضه ببعض إىل اإلشارة إليه, كانت 

السادس اهلجري, يف عهد بداية لفت األنظار إىل علامء مدينة قسنطينة من أواخر القرن 
دين, فظهر عامل أديب فذٌّ ال زال حملَّ عناية كل مَن كتب عن قسنطينة من  دولة املوحِّ
ون, ذلك العامل الذي كان عميد  خي األدب العريب, وهو أبو عيل حسن بن الفكُّ مؤرِّ

بت أرسة من األرس العلمية التي سبقت اإلشارة إليهم, فإنَّ قسنطينة امتازت بأهنا أنج
 أرسا علمية توارث أفرادها العلم ما يزيد عىل سبعة قرون. 

نها رحلته من قسنطينة إىل  ون بمنظومته التي ضمّ اشتهر أبو عيل حسن بن الفكُّ
مراكش, وقد خلَّد هذه املنظومة وكان أول من لفت أنظار العلامء إليها, الرحالة 

 قوله:العبدري احليحي  يف رحلته املغربية , وقد استهلَّها ب
ــل ــنČðŠÜÛأال ق   ČðŠÛaب

 

ـــدر اجلـــواد األرحيـــيّ   أيب الب
 

 إىل أن قال: 
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 فلـــام جئـــت ميلـــة خـــري دار
ــي ورار ــاء بن ــم أورت ظب   وك

  فجئــت بجايــة فجلــت بــدورا

  ويف أرض اجلزائــر هــام قلبــي

 

 أمــا لتنــي بكــلّ رشــا أبــى
ــهيّ  ــالريق الش ــوق ب   أوار الش

يضيق بوصفها حـرف الـرو  

ــوثري ــف ك ــول املراش   بمعس

 

وقد أفادت هذه املنظومة زيادة عىل قيمتها األدبية, املعتنية بعلم اجلغرافيا, حيث 
أثبتت وسطرت مراحل وحمطّات الطريق الربي الرابط بني قسنطينة ومراكش, 

ث عن بعض أفراد هذه األرسة بإجياز.   وسنتحدَّ
احلسن أمحد  ثمّ اشتهر من بني األرس العلميّة التي توارث أفرادها العلم أرسة أيب 

الفارسيَّة يف مبادء بن اخلطيب بن القنفذ صاحب التآليف القيّمة والشهرية من بينها: (
) التي حضيت باهتامم علامء الرتاجم والوفيات, الوفيات), و(تاريخ الدولة احلفصيَّة

زوا عليها تآليفهم, منهم أمحد بن القايض  فتسابقوا إىل اعتامدها كدعامة وأصل ركّ
ة احلجالاحب (الفايس ص ), وعبد العزيز الفشتايل وغريمها, كام اعتمد كتاب درَّ

خني املسترشقني. الفارسيَّة(  ) كثري من املؤرّ
فها عبد الكريم ابن الفكون يف تأليفه: ( منشور ثمَّ كانت أرسة ابن باديس التي عرّ

 ) ضمن تعريفه ألحد تالمذته مناهلداية يف كشف حال من ادّعى العلم والوالية
أبو العباس أمحد املدعو محيدة بن باديس وهو من بيئات قسنطينة «أفرادها فقال: 

وأرشفها, وممّن له الرياسة والقضاء واإلمامة بجامع قصبتها, وخلفُ سلف صاحلني 
بق يف الدراية واملعرفة والوالية, وناهيك هبم من دار صالح  علامء, حازوا قصب السّ

ينوعلم وعمل, وكيف وصاحب ( ), ينبئك عام رشح خمترص ابن هشام), و(يَّةالسِّ
 ». لصاحبيهام من كامل املعرفة والفطنة 
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ون هذه الرتمجة بقوله:  ويقال إنَّه اجتمع فيهم أربعون, كلّهم «وختم ابن الفكُّ
صاحب منصب, حازوا املناصب الرشعيّة ببلدهم, واملخزنيَّة, وتويف ـ أي: مرتمجه ـ يف 

 ». ة عام تسعة وستِّني وتسعامئ
ا استوعبت ترمجة أرسة علمية من األرس التي  أثبت هذه الرتمجة عىل طوهلا ألهنَّ
ض لذكرها كنامذج لألرس  أرشت إليها يف تقديم هذه الدراسة, وقلت إينِّ سأتعرَّ
العلميّة التي توارث أفرادها العلم قرونا وتوارثُ األرسِ العلمَ قرونا قليل, خصوصا 

ضت يف تارخيه  ا لألهوال.لبالد تعرَّ
ون وابن القنفذ لعب أفرادها أدوارا يف تسيري   وأرسة ابن باديس كأرسيت ابن الفكُّ

ون الذي  شؤون البالد, فلم يقترصوا عىل احلياة الثقافيّة فقط, فعميد أرسة ابن الفكُّ
سبق ذكره, كانت له مكانة عند خلفاء بني عبد املؤمن املوحدين, كام نال نفس املكانة 

قنفذ يف البالط احلفيص, كان عميد أرسة ابن باديس القايض حسن بن أيب آل ابن ال
ج من قسنطينة ثمّ رحل إىل املرشق فأخذ عن أشهر  القاسم من علامء القرن الثامن خترَّ
علامئها إذ ذاك من بينهم خليل بن إسحاق صاحب املخترص الفقهي, وإمام النحاة ابن 

ديس املذكور رحلة مشهورة تعرف بـ هشام صاحب املغني وغريهم, وحلسن بن با
ينية( نها جلَّ مشاخيه الذين لقيهم يف السِّ حلة املنظومة رحلته), ضمَّ , وقد استهلّ هذه الرِّ

 بقوله: أال عج إىل بغداد فهي منى النّفس.
ة رشوح, وصلنا منها: رشح عامل تلمسان اجلهبذ   حلة بعدّ وقد حظيت هذه الرّ

د بن زكري.أمحد بن احلاج البيدري من تال  ميذ حممّ
وتتبّع تراجم بعض أفراد هذه األرس التي اخرتت االقتصار عليها كنامذج ال يسعه  

جمال هذه الدراسة, وإنَّام ال يفوتني أن أضيف إىل ما سبق يل ذكره, بعض األفراد هلم 
ون والد عبد الكريم  ارتباط وصلة قوية بموضوع بحثنا, فمن هؤالء حييى ابن الفكُّ
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م الصفَّ املؤيِّد لدخول األتراك بقسنطينة, والذي اعرتفت له الدولة اجلد ا لذي تزعَّ
ة حياته  العثامنية هبذه اخلصلة فعيَّنته شيخ البلد, ثمَّ أضافت له مشيخة اإلسالم مدَّ
ون من أكابر علامء عهده  وأورثها لبنيه وأحفاده طيلة العهد الرتكي, كان حييى بن الفكُّ

يتونة, وهو من بني األساتذة وهاجر إىل تونس وكا ن من أبرز وأمثل أساتذة جامع الزّ
يتونة  يتونة عندما أباح الطاغية شارلكان, جامع الزّ املستشهدين يف صحن جامع الزّ
جليشه, واستشهد حييى هذا وهو يف حلقة درسه, ثمّ اشتهر حفيد املرتجم عبد الكريم 

منشور شهورة التي من بينها: (بن حممد بن عبد الكريم بن حييى صاحب التآليف امل
) الذي نقلنا منه فقرات من ترمجة أرسة اهلداية, يف كشف حال من ادّعى العلم والوالية

ض لرتمجة هذه األرسة ترمجة وافية.  ابن باديس, وهو املؤلَّف الوحيد الذي تعرَّ
ز وهذا التأليف من أهم تآليف البالد وهو وإن كان من كتب الرتاجم إال أنه امتا 

عنها بتقسيم مرتمجيه إىل أربع طبقات: العلامء الذين مجعوا بني العلم والصالح 
وا الوظائف الرشعيّة واملخزنيَّة من دون استحقاق,  ذهم قدوة, ثمَّ العلامء الذين تولّ واختّ
حيث استعملوا وسائل غري رشيفة لنيلها كالتزلُّف والرشا, ثمَّ القسم الثالث الذي 

صه ملن ادَّعو منشور ا الصالح واملشيخة, وهم الذين ينطبق عليهم عنوان التأليف (خصَّ
ه  اهلداية, يف كشف حال من ادّعى العلم والوالية), ثمَّ القسم الرابع واألخري خصَّ

اميني كالقضاة,  ملعارصيه ولو كانوا من أفراد الطبقتني الثانية والثالثة أي املوظَّفني السَّ
م معتدلون وحماسنهم أكثر من مساوئهم, وهذه واملفتني, ومشايخ الطرق, إال  أهنَّ

الرتاجم التي شملت جلّ معارصيه ومواطنيه كادت أن جتمع معظم األرس العلميّة 
 واملخزنيَّة بمدينة قسنطينة ومن بينهم أقاربه وتالمذته.

ويمتاز هذا التأليف من تآليف الرتاجم, بأنَّه يذكر مرتمجيه بأسامئهم وألقاهبم  
يدعم أوصافهم باحلجج والرباهني سواء يف باملدح أو القدح, ثمَّ نجد أرسة وخططهم و
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ون هذه مجعت خزانة كتب هلا شهرة عامليّة فضال عن بالد املغرب العريب, وقد  ابن الفكُّ
ه بذخائرها كثري من  رين, ثمَّ زارها ونوّ ه هبا كثري من العلامء القدامى واملتأخِّ نوّ

م ترمجة أرسة ابن 1913هـ/1330) لسنة ويم اجلزائريالتقاملسترشقني, وقد نرش (
ون وذكر بتلك املناسبة اخلزانة فقال:  حتى كانت خزانتهم يف العهد األخري, «الفكُّ

ة آالف من األسفار الثمينة النادرة, يف فنون شتى, وفيها ما يعدّ من  تشتمل عىل عدَّ
لكتب التي كانت عىل ملك اآلثار القديمة املخطوطة يف القرون األوىل ومجعت غالب ا

بيدي شارح ( يخ مرتىض الزَّ يخ يربم اخلامس صاحب القاموسالشَّ ), والشّ
حلة(  اهـ .)»الرِّ

ه هبذه  وقد سبق للعامل الشهري أمحد سايس البوين من علامء القرن احلادي عرش أن نوَّ
ة: ( ة املصونة يف علامء وصلحاء بونةاخلزانة يف منظومته املسامَّ نها تراجم ) التالدرَّ ي ضمَّ

علامء بونة ومن ورد عليها من العلامء املجاورين كعلامء قسنطينة الذين عقد هلم فصال 
ل يف بعض مَن دخلها ـ أي: بونة ـ من فضالء قسنطينة «عنونه بقوله:  , »الفصل األوَّ

 فاستهلَّ الفصل بقوله:
ــامل ــريم الع ــد الك ــيّدي عب  بس
ـــرية ـــآليف الكث ـــف الت   مؤلّ

 

ــالح الف  كــون ذي املكــارمالصّ
ــــرية ــــب أث ــــان ذا مناق   وك

 

ونيَّة بقوله:  ثمَّ أشار إىل اخلزانة الفكُّ
ـــاآلالف ـــب ب ـــده الكت   وعن

 

  واملجـــد تالـــد بـــال خـــالف

 

 ثمَّ ذكر بعض علامء قسنطينة ممَّن زاروا بونة فقال:
ــــيم ــــد النَّع ــــيِّدي حممّ  بس
  وبـــابن بـــاديس والســـويدي

 

ـــالح ذي الفنـــون  العـــامل الصّ
ـــدي ـــريم قص ـــغ اهللا الك   يبل



274  

ـــد ـــيم زائ ـــبّ عظ ـــام ح  وهل
  ومـــــدحا بلـــــدي كثـــــريا

 

 يف والـــده وحزبـــه األماجـــد
  وكـــان كـــلّ عـــامل كبـــريا

 

 إىل أن قال:
فـــات  والبـــن بـــاديس مؤلّ

أجاز يل فيها بخطّـه الصـحيح 
ــي ــي أنّن ــل من ــد آم ــان ق  وك
  أمجــع فيــه بعــض أهــل العلــم

 

ــــات ــــم املخلّف ــــة نع  نافع
 وهو بنيل مطلبي غـري شـحيح

ــا ــل تارخي ــزمن أجع ــل ال  أله
ــــنظم ــــذا ال ر اهللا هب ــــدّ  فق

 

ض ألرسة ابن القنفذ فإنَّ تأليفه القيِّم: ( الفارسيَّة يف مبادء الدولة وإنَّني إن مل أتعرَّ
) حيضَ بالطَّبع منذ عرش سنوات, وقد توىلَّ حتقيقه عاملان خبريان من أساتذة احلفصيَّة

مستمعينا إليه, وإنَّ اقتصاري عىل  تونس, استوعبا فيه ترمجته من مجيع جوانبها, فنحيل
ة وأدباء من أرس  بعض الرتاجم املذكورة ال يمنع من أنّ قسنطينة أنجبت طيلة قرون أئمّ
حالون وعلامء احلديث, ومن بني  خمتلفة, تناول ترامجهم بالتَّحليل مؤلِّفو الرتاجم والرَّ

لوا انطباعاهت رين الذين زاروا قسنطينة وسجّ م عنها وعن بعض علامئها الرحالني املتأخِّ
خ اجلزائري أبو راس النارصي (دفني معسكر) الذي عقد رحلة إىل املرشق سنة  )1(املؤرِّ

يف رحلته  )2(الزياين هـ ومرَّ يف طريق ذهابه عىل قسنطينة, ثمَّ الرحالة أبو القاسم1204
ة: ( ث )3( )الرتمجانة الكرب يف أخبار املعمور برا وبحرااملسامَّ عنهام بعد أن نذكر  سنتحدّ

                                                 
هـ زار 1226و  1204, له رحلة إىل املرشق يف سنة )هـ1237ـ  1165(حممد أبو راس النَّارصي  )1(

 خالهلا قسنطينة. 
 .)هـ1249ـ  1147(أبو قاسم الزياين املغريب  )2(
, حتقيق عبد الكريم القاليل نرش وزارة األنباء, وبحرا الرتمجانة الكرب يف أخبار املعمور برا )3(

باط   بالرّ



275  

ان البالد والعلامء الواردين عىل قسنطينة عىل فضله واإلشادة  شخصية علمية أمجع سكَّ
ان, الذي كان والده مديرا  خصية هي شخصية أيب حفص عمر الوزَّ به, وهذه الشَّ
وق الربنيس الفايس,  يخ أمحد زرُّ ف مع العامل الشّ للجامرك بقسنطينة, وهبذه املناسبة تعرّ

ة طويلة ببجاية, وألف فيها معظم تآليفه, وال زال حمل اعتناء الباحثني الذ ي أقام مدّ
املعنيني بتاريخ الفكر اإلسالمي, إذ هو آخر العلامء الذين مجعوا بني احلقيقة والرشيعة, 
ف الذي ألَّفه ببجاية عندما  وألّف أحسن تأليف يف املوضوع وهو كتاب قواعد التصوّ

فني, وهذا التأليف هو شاهد انقسام علامء ا لبالد بني أنصار السلفية وأنصار املتصوِّ
هرية بـ ( طه عبد الرمحـٰن األخرضي يف منظومته الشَّ ), ورغم كثرة القدسيَّةالذي بسّ

مرتمجيه, فإنّ ناحية من نواحي حياته مل يذكروها كلّهم, وهي اشتغاله بالتّجارة ومروره 
ار الف اسيَّة, ونفس االتّصال التجاري بني فاس عىل قسنطينة صحبة قوافل التجَّ

وقسنطينة كان جمهوال رغم اهتامم العلامء يف املجاالت االقتصادية به, ومن ذلك أنّ 
نة املاضية وألقى حمارضات يف العالئق  أحد كبار العلامء األملانيني زار اجلزائر يف السّ

ومرص خلرب يطول,  التجارية بني مرص وفاس ونفى أن تكون هناك عالئق بني اجلزائر
ض  فلهذا كانت كتب الرتاجم مل تقترص عىل حتليل شخصية املرتجم هلم بل كثريا ما تتعرّ
إىل نواحي سياسية وحضارية هلا ارتباط بتاريخ البالد, ولوال تراجم بعض العلامء ملا 
ياين يف  ف هبم الرحالة أبو القاسم الزَّ عثر عليها, ومن بني علامء قسنطينة الذين تعرّ
أوائل القرن الثالث عرش اهلجري عند زيارته هلا يف طريقه إىل املرشق, األديب حممد بن 
ة عند صالح باي, وملّا نكب وتوىلّ خلفه  كشك عيل الكوغيل الذي توىلّ الكتابة اخلاصّ
حسن باي ـ كان الزياين صديقا للباي حسن الذي تعرف به عندما كان مقيام بتلمسان 

 ان منفيا هبا ـ.وصادف أنّ الباي حسن ك
وقد حكى حممد بن كشك هذا نكبته بعد قتل صالح باي, إذ صودرت أمواله 
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وسجن ثمَّ أطلق رساحه, وألزمه حسن باي بتويل الكتابة فقال حممد بن كشك الزياين 
الطني فقرات عقد هلا الزياين فصال عنونه بقوله:  را من خدمة امللوك والسَّ التحذير «حمذِّ

حني... «, قال فيه: »من خدمة األمراء  ». وملَّا رسَّ
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  ركيفي العھد التُّ  )الجزائر(أضواء على تاريخ 

  .)1(غر الوھرانيغر الجماني في ابتسام الثّ الثَّ  :من خالل مخطوط

 
هذا التأليف الذي نقدمه اليوم للقراء هو من التآليف النادرة القيمة التي متيط 

جلزائر يف العهد الرتكي الذي ما زال يكتنفه اللثام عن جوانب كثرية من تاريخ ا
 الغموض. 

اعتنى كثري من الباحثني بدراسة هذه الفرتة من تاريخ اجلزائر إال أن جلهم 
 ربية. غ أو ترمجوه من املصادر النياعتمدوا عىل كتب املسترشق

إن أكثر املسترشقني اهتامما بتاريخ العهد الرتكي هم األسبان إذ خصصوا مئات 
وقد نرش الكاتب  ,يف هلذا العهد وما زالت خزائن الوثائق يف إسبانيا مملوءة هباالتآل

 900) فهرسا هلذه الوثائق حيتوي عىل Rodriguez Marin( )2(اإلسباين رودريقيز ماران
 تسعامئة صفحة. 

يسني من خمتلف األجناس  الني والتُّجار والقسِّ حَّ خني والرَّ كام اعتنى كثري من املؤرِّ
ة التي أقاموها باجلزائر, ثم ظهرت بعد ذلك تآليف  بتدوين مذكرات انطباعاهتم للمدَّ

                                                 
جوان  −ماي ه/1392مجادي االوىل  − , ربيع الثاين292− 273, ص8جملة األصالة, العدد   )1(

 م.1972
(2)  Rodriguez Marin: Guia historica y descriptiva de los (1) archives, bibllotéchas 

y muscos arqucologicos de Espana: archios historicos.madrid (surprendre de 

la bouista de archios 1916 n 827 p). 
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م) جل أصحاهبا من الفرنسيِّني اعتنوا 1830الحتالل الفرنيس (اأخر خصوصا بعد 
باملصادر العربية فرتمجوا معظمها أو خلصوه, وساعدهم عىل مهمتهم استحواذهم عىل 

مترات العلمية بعد أن حققوها ونرشوا نتائج كثري من بقايا الرتاث فدرسوها يف املؤ
بحوثهم يف سجالت تلك املؤمترات, ويف املجالت اخلاصة هلذا النوع من الدراسات, 

 بباريس,كاملجلة اإلفريقية التي كانت تصدر باجلزائر, واملجلة األسيوية التي تصدر 
ائن العامة واخلاصة فأحيوا فيها كثريا من اآلثار التارخيية التي اكتشفوها يف بعض اخلز

 وبعثوها من مرقدها. 
كنا نعرتف بالفضل لبعض هؤالء الكتاب عىل ما بذلوه من جهود  وإنهذا, وإننا 

يف سبيل املحافظة عىل تراثنا وإحيائه, وعىل ما استفدناه من بحوثهم, فإننا نالحظ, أنه 
بعضه  ,احلقائقإن كان اهلدف للكثري منهم البحث العلمي النزيه, فإن اآلخرين شوهوا 

جهال والبعض اآلخر عمدا, جريا عىل ما كانت تتطلبه املصالح االستعامرية, أو 
فهم حيث بذروا الشك يف عقول اإىل أهد مالتعصب العقائدي, وقد وصل الكثري منه

كثري من املواطنني, ولقنوا حقائق تارخيية, أقل ما يقال فيها أهنا مشوهة, وهلذا فنحن يف 
إعادة النظر يف البحث عن ماضينا, وإىل معرفتنا بقيمنا احلقيقية,  أشد احلاجة إىل

واالعتناء بدراسة هذا املايض دراسة علمية دقيقة, جمردة عن األغراض واالرجتال, 
وهذا يتوقف قبل كل يشء عىل مجع الوثائق املختلفة لذلك العهد, ودرسها من جديد, 

قائق مايض البالد بصورة واضحة وتقديمها للقراء حتى يتسنى للخلف أن يعرفوا ح
وأن يطلعوا عىل املشاكل التي واجهت السلف وتغلب عليها أو تغلبت عليه, وهلذا 
يشرتط يف الباحث أن يتحر الصدق يف النقل, وأن ال يترسع بالترصف يف النصوص 
أو باحلكم عىل األحداث حسبام متليه عليه األهواء أو التيارات الفكرية, فيؤول 

أو يلفق منها ما يؤيد به رأيه أو مذهبه يف الظروف التي فيها, إذ ال ختلو من النصوص, 
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 تيارات أو مذاهب جتتاح املرة بعد املرة البالد, فيندفع الرأي العام عىل غري هد
ن املؤرخ ينبغي له أن إ :وروية, ثم ال تلبث أن هتدأ فورهتا, فتخبو وتنطفي, وهلذا قيل

, كام يشرتط يف الباحث أن ال حيكم عىل أحداث املايض يكون أمينا كالفنان املصور
إن الوطنية الضيقة احلدود, كانت جمهولة إذ  :بمقاييس ومناظر العرص احلارض, فمثال

حيث كان املسلم أينام حل فهو يف بالده ووطنه, وهبذه  اإلسالمذاك يف كثري من بالد 
بني ملوك بني زيان ملوك  النظرة يمكننا أن نتصور عهد احلروب التي كانت متواصلة

تلمسان, وبني بني مرين ملوك املغرب, ثم بينهم وبني ملوك بني حفص ملوك تونس, 
وكان اجلزائريون, كثريا ما ينترصون للمرينيِّني ولبني حفص عىل ملوك بالدهم بني 

 زيان. 
كي, ومقاومة الب الد إنَّ أثر االحتالل األسباين للجزائر الذي أعقبه االحتالل الرتُّ

ون باألحداث التي اجتازهتا  تَّاب اجلزائريِّني وجعلهم هيتمُّ طيلة قرون, شحذ قرائح الكُ
فوا تآليف كثرية هلا أمهية, خصوصا بعد انتصاراهتم عىل األسبان, وطر هم دالبالد, فألَّ

من وهران, التي دام احتالهلم هلا ما يقرب من ثالثة قرون, إذ احتلَّها األسبان سنة 
هـ وبقوا هبا ربع 1144هـ ثم اسرتجعوها سنة 1119رجوا منها سنة هـ وأخ914

هـ عىل يد الباي حممد بن عثامن الكبري 1206قرن, إىل أن أخرجوا منها هنائيا سنة 
الكردي ـ باي الوالية الوهرانية ـ فعندئذ تسابق الكتاب والشعراء إىل ختصيص هذا 

هـ 1119األول الذي وقع سنة الفتح بعدة تآليف, كام سبق أن خصص سلفهم للفتح 
يف عهد حممد بكداش باشا اجلزائر وخليفته مصطفى بوشالغم باي الوالية الوهرانية إذ 
خصصوا الفتح األول بعدة تآليف ومالحم وقصائد وصلنا منها ما مجعه العامل األديب 

زائر التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلحممد بن ميمون اجلزائري وسامه: (
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هبجة الناظر يف أخبار الداخلني والذي ترجم فيه للباشا الفاتح وكتاب: ( )1( )املحمية
) للشيخ عبد القادر بن عبد اهللا املرشيف حتت والية اإلسبانيِّني من األعراب كبني عامر

وبعد أن بني أصول القبائل املتعاونة وفصوهلا تعرض  ,صه للمتعاونني مع العدوخ
 عبد الرٰمحن اجلامعي الفايسللرحالة أرجوزة احللفاوي) ثم رشح ( ,حلكم اهللا فيها

صاحب الرحلة املشهورة الذي ساهم املهنئني للباشا بكداش يف الفتح بقصيدة بليغة 
 ). التحفة املرضيةذكرها صاحب (

صوا تآليفهم للفتح الثاين واألخري الذي وقع عىل يد حممد  أما الكتَّاب الذين خصَّ
عجائب األسفار ولطائف يف تأليفه: ( حممد أبوراس النارصياملؤرخ  بن عثامن, فهم

الرحلة القمرية يف السرية يف: (ة الدحاوي فحممد املصطفى بن عبد اهللا بن زر), واألخبار
) موضوع الثغر اجلامين يف ابتسام التغر الوهراينيف: (أمحد بن سحنون ), واملحمدية

متنا هذه, وهو كام ذكرنا من أهم  وأنفس ما ألف يف ذلك العهد, إذ هو عبارة عن مقدِّ
فها الذي كان يعيش يف بالط الباي, وكان مالزما لولده ويل عهده,  هنا مؤلِّ رات دوَّ مذكِّ

ض للحديث عن التأليف بتفصيل يف آخر هذا التَّقديم.   وسنتعرَّ
كانت هذه احلرب املشهورة بحرب األسبان حربا صليبية جتددت يف شامل املغرب 

قىص حيث هاجم اإلسبان والربتغال شواطئ املغرب, وسقطت بعض مدنه األ
هـ ثم تطوان وطنجة ومليلة 862هـ والقرص الصغري سنة 817الساحلية كسبتة, سنة 

هـ صفا اجلو لإلسبان 897وبعد سقوط غرناطة آخر معقل للمسلمني باألندلس سنة 
, فكان احتالل وهران سنة وأدت هبم نشوة االنتصار إىل تتبع املسلمني يف عقر دارهم

 الكبري ثم احتالل بجاية, فتونس, وطرابلس.  ىهـ بعد احتالل املرس914
                                                 

راسات العليا بكلية لنيل شهادة الدِّ  يورمحممد بن عبد الكريم الزمها األستاذ قها وقدَّ حقَّ  )1(
 اجلزائر منذ سنة.
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وقد استشاره الصليبيون عىل شن  (Fredinand)كان ملك اسبانيا إذ ذاك فردينان  
هذا اهلجوم فوافقهم مبدئيا واعتذر هلم عىل تأخريه للعجز املايل, فتقدم إذ ذاك 

أسقف طليطلة وتعهد بتحمل نفقات هذه احلرب  (Ximenez)الكاردينال كسيمنيز 
برشط أن يكون ذلك فرضا من الكنيسة, كانت صلة الكاردينال كسيميز هذا وثيقة 
بامللكة إيزابيل املشهورة بالكاثوليكية زوج امللك فردينان واملتعصبة للحرب الصليبية 

ن البابا ألكسندر إذ هي التي تداخلت يف الصلح بني قومها والربتغال فطلبت م
(Alexandre 6)  السادس التدخل يف هذا الصلح ليتقاسم فيه اإلسبان والربتغال مناطق

م, 1492سنة  (Trodesillas)النفوذ بينهام فكان االجتامع املشهور باجتامع طرودزيال 
فخصص البابا للربتغال مدن شواطئ املحيط األطلنطي, والبقية أي شوطئ البحر 

م بقرار آخر, 1492, وبعد احتالل شواطئ اجلزائر عزز البابا قرار األبيض لألسبان
م, 1518هـ املوافق ل 924أعلن فيه احلرب الصليبية عىل بالد املغرب العريب سنة 

وأمر ملوك أوربا بعقد مهادنة ملدة مخس سنوات, تتفرغ فيها إسبانيا الحتالل ما تبقى 
 .من مدن املغرب العريب

عريب أثناء هذه األحداث سيئة جدا, فعالوة عىل عوامل كانت بالد املغرب ال 
كلها ابتداء من منتصف القرن الثامن  السالميةالضعف واالنحطاط التي عمت البالد 

خ  وشاركه يف رأيه أستاذه اجلزائري  عبد الرٰمحن بن خلدوناهلجري كام ذكر ذلك املؤرِّ
 )1(ي كان ير أن النظام امللكيفاملقر ,حممد املقري التلمساين وان اختلفا يف األسباب

 ,حيث إنه مناف للتعاليم اإلسالمية املحبذة للشور هو من أسباب ذلك التدهور
 ). ديوان العربوابن خلدون ير أسبابا أخر بينها بتفصيل يف تارخيه ( 

                                                 
 ,)147 :ص, 3/ج(الطيب  فحن(ه نرشه أمحد املقري يف ترمجة جدِّ  ,عوبحث طريف يف املوض )1(

 هـ.1302املطبعة األزهرية 
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 ,نال املغرب العريب حظه من هذا التدهور ومل تتغري حالته طيلة القرن التاسع
يف ضعف امللوك وتنمر القبائل العربية التي كانت تتمتع بشبه ويظهر ذلك جليا 

استقالل يف إقطاعاهتا وكلام أحست بضعف امللوك إال وبالغت يف متردها وحتدهيا 
هيمها إال مصالح القبيلة والعشرية, فعندما فوجئت اجلزائر  ال ومطالبها إذ كان

الكل هتيمن عليه قبيلة عربية  ,باالحتالل اإلسباين كانت جمزأة إىل نحو مخسة عرش جزءا
أو بربرية, فقبيلتا سويد وبني عامر الشهريتان كانتا تسيطران عىل معظم سهول والية 
غر (وادي بجاية) وكانت قاعدة  وهران, وكان آل املقراين يترصفون يف القبائل الصُّ
إمارهتم قلعة بني عباس ثم حولت إىل جمانة والقبائل الكرب حتت ترصف آل ابن 

اجلزائر وسهول متيجة حتت ترصف قبيلة  القايض ومقر إمارهتم جبل كوكو, ومدينة
الثعالبة ورئاستهم إذ ذاك يف آل ابن التومي, كام كانت كل من قبائل الذواودة واألحرار 
وسد ويكش وبني تيقرين هتيمن عىل ناحية ال تناهلا يف ترصفاهتا أحكام امللوك, وقد 

رر املكنونة يف ة بعض هذه القبائل, خصوصا صاحب: (تعرض كثري من الفقهاء حلال الدُّ
) بذكر كثري من األسئلة الواردة يف حق هذه القبائل ومتردها عىل احلكام نوازل مازونة

عن هؤالء األعراب املتغلِّبني عىل البالد حممد العقباين وسئل احلفيد سيدي «فقال: 
اما للسلطان, و تارة يكونون خمالفني عىل السلطان لضعف السلطنة, أحيانا يكونون خدَّ

كام يفعل عرب بلدنا مثل بني عامر وسويد يعمد أحدهم إىل تولية قاض يف وطنه ـ أي: 
ذ أحكامه ? الخ وقال يف موضع  مام فيقيض, هل تصح توليته وتنفَّ إِقطاعه ـ بأمر اإلِ

ضال عن مع أن أحكام السلطان أو نائبه ال تناهلم بل ضعف عن مقاومتهم ف«... آخر: 
 ». الخ...ونصب عامهلم فيها وقطع نظر عمل السلطنة عن النظر يف جبايتها ,بالد رعيته

كها  دين وتفكُّ هذه يف اجلملة حالة بالد اجلزائر إذ ذاك نتجت عن اهنيار دولة املوحِّ
يف أوائل القرن السابع إثر ثورة بني غانية ـ بقايا اللمتونيني املرابطني ومشاخيهم ـ كام 
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نوا يُدعون حينئذ, الذين تسابقوا إىل وراثة تعاليم اإلمام املعصوم, فاندلعت احلرب كا
 بينهم, وبقيت طيلة قرون. 

كانت دولة بني زيان يف تلمسان بحكم موقعها اجلغرايف بني نارين, تارة حتارب 
بني مرين ملوك املغرب, وتارة بني حفص ملوك تونس, وعالوة عىل هذه العوامل 

امل آخر وهو كارثة األندلس وسقوط مملكة غرناطة, فلجأ إىل اجلزائر سيل كلها طرأ ع
 األسبانم ئعرمرم من املهاجرين األندلسيني فحذروا السكان وأطلعوهم عىل جرا

إذ كانوا عازمني ـ لو حققت أمانيهم ـ أن خيلوا  اإلسالميةوعىل نواياهم نحو البالد 
 املسيحيني. بالد املغرب العريب من سكاهنا ويعمروها ب

كان من مجلة الالجئني إىل وهران من األندلسيني امللك السابق ململكة غرناطة أبو 
أمري مالقة عم آخر ملوكها املشهور عند الكتاب األوربيِّني ببوعبدل  )1(عبد اهللا الزغل 

وقد انتقل من وهران إىل تلمسان حيث دفن هبا سنة تسع وتسعني وثامنامئة, وقد عثر 
 قربه بتلمسان كتب عليه ما ييل: عىل شاهد 

 سلطان قد مات يف حال انجالئهقرب 
 بعــد أن جاهــد يف اهللا جهــد اعتنائــه
 وآتــاه اهللا صــربا عنــد انــزوال بالئــه

 

 بتلمســان غريبــا مهمــال بــني نســائه
 حكم الدهر عليه قهرا حكم قضـائه
 فســقى اهللا قــربه دائــام غيــث ســامئه

 

وك غرناطة فإنه جلأ إىل املغرب وتوىف بمدينة أما ابن أخيه امللك املخلوع آخر مل
), وغلط كثري من املؤرخني خصوصا نفح الطيبيف: ( أمحد املقريفاس كام ذكر ذلك 

                                                 
الطبعة  )6 :ص 2/ج(قال املقري يف نفح الطيب  ,أبو عبد اهللا الزغل هذا هو املشهور باملجاهد )1(

وهو ـ وملا رأ ذلك السلطان الزغل «هـ : 895ذكر حوادث سنة يف  هـ1302األزهرية بمرص 
طة بادر باجلواز لرب العدوة فجاز لوهران ثم لتلمسان عم سلطان غرناـ عبد اهللا حممد بن سعد 

 ».هبا نسله إىل اآلن يعرفون ببني سلطان األندليس  واستقرَّ 
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ـ  )1(املسترشقني ـ بعد اكتشاف الشاهد املذكور بمدينة تلمسان إثر االحتالل الفرنيس
 فحسبوا أن آخر ملوك غرناطة هو دفني تلمسان صاحب الشاهد. 

األسبان مقاومة تذكر عند احتالهلم للشواطئ اجلزائرية بل األنكى أن بعض  مل يلق
أمراء تلمسان من بني زيان تسابقوا لالتصال هبم وعرضوا عليهم خدماهتم, كان كثري 

عىل اجلزائر بعد سقوط غرناطة واحتالهلم لبعض  األسبانمن العلامء يتوقعون هجوم 
ومن هؤالء  ,م من اخلطر الذي هيدد البالداملدن املغربية فأنذروا السكان وحذروه

طويلة نقتطف  حممد التوايت الذي خاطب سكان وهران بقصيدة العامل األديب الشيخ
 منها هذه األبيات, قال: 

 يـا أهــل وهــران أنظـروا نظــر شــفقة 
ـــا  ـــآت ببحره ـــيء املنش ـــل جم  وقب

ــريكم ول ــا غ ــتوال تكلوه ــن  ي  يك
 

ـــرتديت ــــل أن ت ـــن قب ـــدتكم م  لبل
ـــوب  ــــيوأي قل ــــا مستقرت  عنده

ـــدة ـــيم ببل ـــل املق ـــب مث ـــام غائ  ف
 إىل أن يقول: 

ــإهنم  ــادي ف ــر األع ــوا أم ــال هتمل  ف
 وقد قطعـوا قطعـا فـإن ظفـروا بكـم
 وال حيمي مرساكم ضعاف رجـالكم

ــالطعن   خــربة lŠšÛaëفــإن هلــم ب
 

ـــدة ـــاق وش ـــتامع واتف ـــال اج  بح
ــرة ــل اجلزي ــرا بأه ــروا ط ــد ظف  فق
ــرة  وال البــدو بــل حتميــه أهــل اجلزي
 وكــم فتكــوا بــالكفر أكــرب فتكــة

 

اجتمع  ,ملا ظهر ضعف ملوك البالد عىل املقاومة واتصال بعض األمراء بالعدو
باطات, وكان  وجعلامء الدين ونادوا باجلهاد واالعتامد عىل النفس وإحياء الرِّ  عرُّ

                                                 
ثر االحتالل, وقد نرش سلسلة مقاالت إوهران  نائب وايل بتلمسان ثم وايل بربوصالراكتشفه  )1(

 .)فريقيةاملجلة اإلِ ( عن اآلثار العربية بتلمسان يف
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ين واإلسكندره يوأخو جيوبون البحر األبيض املتوسط فينقلون الالجئني  خري الدِّ
لسيني إىل شواطئ البالد اإلسالمية وكانوا كثريا ما ينزلون ببعض الشواطئ خمتفني األند

يتصلون ببعض الشخصيات الدينية فمن مجلة من اتصل بعروج من هذه الشخصيات 
الذي كان من ألد أعداء امللوك  )1((دفني مليانة) أمحد بن يوسف الراشدي  الشيخ

ف أنه كان بقرية كرشتل (عىل شواطئ البحر فصاد ,الزيانيِّني وحكموا عليه باإلعدام
وجغريب وهران بينها وبني شاطئ أرزيو) وحوله مريدوه فلمحه  ثه  عرُّ فقصده وحدَّ

)2() التِّجارة ربحيف ( بن احلاج موسى عيلبواسطة ترمجانه, وقد ذكر هذه القصة الشيخ 
يخ  وج, وهي أن وكراماته التي منها هذه أمحد بن يوسفالذي ذكر فيه ترمجة الشَّ ملا  عرُّ

له اهللا فال ننساك «اجتمع بالشيخ قال له:  نا من هذه »إنني أنوي أمرا إن سهَّ , والذي هيمُّ
وجالرواية هو أنَّ  م فيهم  عرُّ ل بمن يتوسَّ كان يقصد بعض الشواطئ خمتفيا, وكان يتَّصِ

 رأس فكانوا يعينون عىل أمحد بن يوسفالفائدة, وعىل كل حال فاألتراك مل ينسوا 
ركب احلجِّ سنويا أحد أوالده, وقد بنَوا له رضحيه ومسجده احلاليَني بمليانة, كام عيَّنوا 
  .أحد تالمذته نقيبا ألرشاف اجلزائر, وبقى أوالده يتوارثون هذه اخلطة يف عهد األتراك

كام اتصل باألتراك من علامء اجلزائر ورؤسائها الشيخ أمحد بن القايض الزواوي 
واختلف كثري من املؤرخني يف شخصيته وكيفية اتصاله باألتراك  ,كوكوصاحب جبل 

فمنهم من ذهب إىل أن ابن القايض ملا رأ خطر الصليبية كاتب اخلالفة العثامنية وهي 
وجالتي أمرت  سامل بن وإخوته بإجابة رغبته, ومنهم من قال بأنه اتصل هبم هو و عرُّ

ال عليهم احتالل العاصمة,  التومي ووقع ذلك بالفعل, وال يبعد أن اتصاله هبم وسهَّ
                                                 

ببجاية عن أمحد زروق الربنيس وانتصب للوعظ واإلرشاد أ يوسف الراشدي قرأمحد بن  )1(
 .هـ927توىف سنة  ,بالراشدية

 )ربح التجارة( :ث له تأليف سامهعامل حمدِّ  )هـ1330 ـ 1244( عيل بن احلاج موسى اجلزائري )2(
 .بمليانة هوتوجد منه نسخة يف مكتبة رضحي ,يف مناقب الشيخ أمحد بن يوسف الراشدي
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هبم, أما شخصيته فاحلقيقة أنه توىل قضاء  أمحد بن يوسفكان من نوع اتصال الشيخ 
, وقد عثرنا عىل وثيقة تثبت ذلك, وبعد تزعمه حلركة املقاومة اختذ جبل كوكو بجاية

خ وا جماجة ـ قرب بأن أبناءه استوطنأبو راس النارصي  مقرا إلمارته, كام ذهب املؤرِّ
هري يف  عبد الرٰمحن بن القادر املجاجياألصنام ـ ومنهم الشيخ  صاحب التأليف الشَّ

خني  )1( ألمحد بن القايض الزواوياملغارسة, ثم ترجم له ـ أي:  هذا ـ كثريٌ من املؤرِّ
ة النارش), قيل: إِنَّه من بقايا وحوأصحاب السري, وباخلصوص ابن عسكر يف (د

لوا إىل نتيجة احلفصيِّني ب ن املسترشقني إالَّ أهنم مل يتوصَّ ه بالرتمجة كثريٌ مِ بجاية, كام خصَّ
مقنعة, واحلقيقة أنه بعد احتالل األتراك لبجاية والعاصمة اختلف معهم ثم صاحلهم 
ثم حارهبم إىل أن مات يف واقعة بثنية بني عيشة خلرب يطول, وخلفه أوالده وأقاربه, 

يَ باسم ه, وكانوا يف حالة حرب وسلم مع األتراك ومع جرياهنم ومنهم مَن سمِّ
ومنافسيهم آل املقراين بمجانة والذي يتلخص لنا من هذا هو أن األتراك مل ينزلوا 
باجلزائر تلقائيا بل جاءوها كمواطنني مسلمني ليشاركوا يف الدفاع عنها وينقذوها من 

اللهم إال بعض أمراء بني  ,بخطر الصليبيني وهلذا لقيهم جل السكان بالتجلة والرتحي
زيان وبعض رؤساء القبائل الذين كانوا يعتقدون أن األتراك يقروهنم عىل الترصف 

فتبني هلم أن عروج وإخوته جنود  ,املطلق يف إِقطاعاهتم كام كانوا زمن امللوك الضعفاء
ن جديون يقدرون الظروف اخلطرية التي كانت جتتازها البالد فصاروا يعاقبون ويردعو

الذي قتله عروج بيده  سامل بن التوميكل من مل يتعظ باألحداث كأمري اجلزائر السابق 
 .وأمراء بني زيان ملوك تلمسان وأمحد بن القايض الزواوي

                                                 
متابدا عىل سريته النبوية إىل أن كان  )رمحه اهللا(ومل يزل : «بعد ما عرفه )النارش دوحة(قال صاحب  )1(

وهو كان السبب يف دخول الرتكامين ملدينة اجلزائر  ,من أمره مع خري الدين الرتكامين مما هو مشهور
يف العرشة الثالثة  )ه اهللارمح(وقتلوه شهيدا  ...واستيالئهم عليها وعىل املغرب األوسط إىل اآلن 

 .م1527هـ املوافق 933سنة  )ثنية بني عائشة(ـ : قتل يف معركة مع األتراك ب, » واهللا أعلم
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ألولئك األمراء الذين  عروجوقد استغل بعض الكتاب خصوصا األوربيني قتل  
ون ضحاياهم إىل وشبهوه بملوك رومة الذين كانوا يقدم ,رمى بعضهم يف صهريج

س اولنرتك هنا الكلمة للمؤرخ أيب ر ..الوحوش فتفرتسها عىل مرأ من املتفرجني
ليبني لنا الداعي لقتل عروج أولئك األمراء وكذلك الظروف واملحل الذي قتل فيه 

«... ) يصف احتالل خري الدين لتلمسان: األسفار عجائبيف ( أبو راسعروج, قال 
ـ من  املسعودعليها أخاه عروج, ثم بعد منرصفه تعصب  وملا دخل تلمسان استعمل

ملوك بني زيان ـ وهجموا عىل عروج فأخرجوه عنهم, ثم زحف إليهم بمن معه وكان 
شديد البأس فدخل تلمسان وقتل سبعة من املرتشحني للملك, ونحو الستني من 

 باين, فأرسل ما وقع ذهب إىل وهران واستنجد بامللك االس املسعوداألمراء, وملا رأ
معه إىل تلمسان حيارص عروج, فلام طال احلصار عليه خرج بمن معه من اجليش 

وقتلوه ومن معه يوم عيد الفطر سنة مخس  )1(والبطانة فلحقوه بجبل بني موسى
 وثالثني وتسعامئة.  

وقد ذهب كثري من الكتاب إىل أن عروج استشهد يف (شعبة اللحم) باملالح ـ غريب 
يف بحثه  بربقجريوقد أيد ما قاله املؤرخ الشهري  ,ـ وهو خالف الواقع شنتعني متمدينة 

 19حتت عدد اجلزء  1859) املؤرخة يف أكتوبر املجلة اإلفريقيةالقيم الذي نرشه يف (
عروج بعد حصار طويل يف تلمسان التجأ  أن ترجم فيه بعض الوثائق االسبانية تثبت

لبالد املغرب فلحقته كوكبة من اجليش مع عدد قليل من أنصاره إىل االنسحاب 
اإلسباين التي كانت حتارصه فالتقى اجلمعان ودافع عروج رغم قلة أصحابه دفاع 

 األبطال إىل أن توىف باملكان املذكور يف جبل بني يزناس باملغرب الرشقي. 

                                                 
وقد قلده امللك شارل اخلامس لقب األرشاف  ـ كان قاتل عروج هو قارصيا فرننديز دوالبالزا )1(

 .17: العدد 1873اجلزائرية  ةاملجل ـ بنفسه
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 ها جمملة بعد نزول األتراك هبا, أما حالة املغرب فإهناناهذه حالة بالد اجلزائر ذكر
بام وصف به حالة املغرب إذ ذاك العالمة أمحد بن  فولنكت ,كانت ال ختتلف عنها بكثري
السجلاميس الذي ثار من جهته عىل امللوك السعديني واحتل  القايض املشهور بأيب حميل
باطات التي كان دعا  ,سجلامسة ومدينة مراكش وناد هو اآلخر باجلهاد وبإحياء الرِّ

الوين مثل الشيخ إليها قبله علامء آخرو ابن , قال أيب عبد اهللا حممد بن أمحد العيايش السَّ
يصف حالة بالد املغرب األقىص وتزاحم األمراء عىل طلب امللك وهتاوهنم يف  القايض

بل اتَّصل بعضهم بجيش االحتالل واعرتف هلم بالسيادة عىل  ,الدفاع عن محى الوطن
وكل من تغلب عىل جهة «..., قال: بعض اجلهات املحتلة كمدينة العرائش ...الخ

ن ظلمه, فسابت األمة,  ه عىل بيعته خوفا مِ قليلة منهم إنام يبايعه من ال بال له, أو مكرَ
وعمت البلية والغمة, وفاض الكفر, وغاض النرص, حتى أخذت السواحل, وال 
مغيث ألهلها مع استغاثتهم جلميع القبائل, وعطل فيها األذان, ورضب الناقوس يف 

جدها ونصبت الصلبان, وعبدت يف حمارب اهللا من دونه األوثان, وكل عامل اسم
 ». بزعمه, أو صالح بومهه أو أمري بدعواه 

انترشت الرباطات يف شواطئ املغرب األقىص واجلزائر ووقع االتصال بني رجال 
فاتصل به وفد من علامء  ثورة أمحد بن القايض أيب حميل إعالنخصوصا بعد  ,الرباطات

 . )1(رؤساء القبائل باجلزائر كان عىل رأسه العالمة الشهري سعيد قدورة و
حفظ لنا التاريخ بعض وثائق هلذه الرباطات منها رباط تنس ورباط شواطىء 

هـ بخط الشيخ عبد الرٰمحن اليعقويب  954تلمسان فقد عثر عىل وثيقة مؤرخة سنة 

                                                 
 ,وخترج عليه كثريون من فحول العلامء ,ىل الفتو باجلامع األعظم باجلزائرعامل مؤلف تو )1(

 )الفهرس(صاحب  ,اين السنويسدوسليامن الرو ,وأيب مهدي عيسى الثعالبي ,الشاوي ىكيحي
 .هـ1066ورة باجلزائر حوايل توىف سعيد قدُّ  ,الشهري يف العامل اإلسالمي
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عقد هذا العامل مؤمترا مجع فيه  ,صاحب املعهد الشهري باسمه إىل اآلن بنواحي ندرومة
حياء رؤساء قبائل انقاد وبني سنوس وترارة ومطغره وبعض أعيان تلمسان إل

وهذه الوثيقة عبارة عن عرض حال يتعهد فيه سكان القبائل املذكورة  ,الرباطات
وهذا املؤمتر شبيه بمؤمتر الشيخ أيب عبد  ,بإمداد الرباط بالرجال والعتاد واملؤونة الخ

 حممد بن أمحد العيايش الزعيم املغريب الذي ناد باجلهاد وقاوم الربتغال ومجع هو اهللا
وقد بني لنا املؤرخ النارصي يف كتاب:  ,اآلخر أعيان املغرب وزعامءه فبايعوه

) بيانا ضافيا هذا املؤمتر حيث قال: وقدموه ـ أي العيايش ـ عىل أنفسهم االستقصا(
خرجت عن أمره كانوا معه يدا واحدة عىل مقاتلتها حتى  وأن أي قبيلة ,والتزموا طاعته

 ,تفيء إىل أمر اهللا فأعطوا بذلك خطوطهم يف ظهري وأهنم رضوه وقدموه عىل أنفسهم
وكان احلامل له عىل طلب  ا,ووافق عىل ذلك قضاة الوقت وفقهاؤه من تامسنا إىل تاز

ففعل  ,هاد إال مع األمريال حيل اجل :ذلك منهم أنه بلغه عن بعض طلبة الوقت أنه قال
 .ن تلك الدعو الواهيةمذلك خروجا 

كان خطر احلملة الصليبية يف كل من املغرب واجلزائر اللذين تقاعس ملوكهام عن  
ومل يكتفوا  ,زعامئهم املختارين حولهم فالدفاع سببا يف توحيد صفوف السكان والتفا

منذرين هلم  ,مة الزعامء أنفسهمباختيار الزعامء ومبايعتهم بل صاروا دعاة جلمع كل
وأنه إذا قدر  ,باخلطر الذي هيدد البلدين وأن اجلزائر واملغرب مرتبطان باألحداث

ه ناوالذي يثبت ما ذكر ,يتخذها مطية إىل احتالل األخرلف إحدامهاللعدو احتالل 
يش علامء البالد إىل الزعيم الديني حممد بن أيب بكر الدال هبصفة جلية هو كتاب وجهّ 

الذي كان حارضا للمؤمتر الذي وقعت فيه مبايعة العيايش إال أن العالئق الرسية كانت 
فكاتبه اجلامعة بكتاب طويل هام يف املوضوع افتتحوه ببعض  ,بينهام غري مرضية

واهللا اهللا «األبيات ومن مجلة ما قالوه فيه من ارتباط البلدين املغرب واجلزائر هذا: 
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م واالعتناء بتطهريه من نجاسة كا املغرب يف صحيفة أعاملسيدي يف جعل إنقاذ هذ
الكفر من خيار أحوالكم, وشمروا سيدي عن ساعد االجتهاد, وأذنوا يف الناس 
باجلهاد, واغتنموا الفرصة يف أوقاهتا, وبادروها قبل فواهتا, مادامت كلمتكام مسموعة 

فلو غبتام عنا لعظم األمر ـ أي: هو والعيايش ـ وآراء األعيان إىل آرائكام جمموعة, 
وهال, ووجبت اهلجرة والرتحال, ومل يبق يف املغرب مسلم إال وقد دخل للكفر حتت 
الذمام, وجعل يف عنقه زمام الدجن وبيس الزمام, وسلك هذا العدو هذا القطر إىل 

   )1( »تلمسان, وكيف ال وقد رأينا ذلك بالعيان 
حداث الرباطات واالعتامد عىل إهلذه االتصاالت بني نخبة سكان البلدين و كان

النفس بدال من االعتامد عىل امللوك واألمراء املتقاعسني, ثم اتصال خري الدين باخلالفة 
العثامنية, وانطوائه حتت لوائها وتعيينه من طرف اخلليفة العثامين باشا عىل اجلزائر, كان 

, فتوحدت البالد ألول مرة يف تارخيها, ونظمت اإلدارة واجليش, هلذا كله أثره الفعال
وأحس رؤساء القبائل بتغيري األحوال, وإن املسريين للجزائر رجال أكفاء أقوياء, ذوو 
جد وحزم, كام كان مصري سامل بن التومي بالعاصمة, وأمحد بن القايض وأمراء تلمسان 

له السكان ألف حساب, ومن جهة  درسا عمليا قاسيا يقرأ ,من بني زيان وغريهم
أخر فإن اهلزائم التي تتابعت عىل اجليش اإلسباين خففت من نشوة انتصاراته األوىل, 
فتالشت أحالمه, وصار رابضا يف مراكزه, حمارصا يف مراسيه, قطع عنه التموين برا يف 

يمن مجيع مراسيه, فصارا يستوردها بحرا, إال أن األسطول اإلسالمي كان بدوره هي
عىل البحر األبيض املتوسط, وغاراته متواصلة عىل شواطئ اسبانيا وايطاليا, وغنائمه 
من أساطيل العدو تعد باآلالف, حتى أصبح امللك شارلكان الذي كانت مملكته هو 

تضم قسام من إيطاليا وصقلية كان  كانت اآلخر واسعة األطراف بالبحر األبيض إذ
                                                 

كتبه بعض أعيان «يقول يف عنوانه:  ,د بن سليامن الفشتايلعامل أمحد بن حييى بن أمحلمن خمطوط ل )1(
 ». املغرب إىل الزعيم أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر الداليش
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ذاك جتهيز األساطيل لغزو العاصمة فجهز أسطوال حتت يصعب االنتقال إليها فتوىل إذ 
ثم أعاد الكرة مرة ثانية وجهز  ,هـ فقاومه عروج وهزمه922سنة  دوفريا دييقوقيادة 

 بقهـ فلم يفلح وكان س 925نائب ملك صقلية سنة  هيقو دومنكادأسطوال حتت قيادة 
ستسالم وإال قبل املعركة, آ خري الدينهلذا القائد املعجب بنفسه أن كاتب  مرا له باالِ

فأجابه  ,املستشهدين بقلعة بني راشد اإلسكندرعروج و هفسيكون مصريه مصري أخوي
ثم جهز امللك  ,خري الدين بأنه يرتك احلكم للسيف وكان السيف يف صالح خري الدين

شارلكان أسطوال بنفسه بعد احتالله لتونس واختار الظروف املناسبة فاغتنم فرصة 
لدين الذي عينه اخلليفة قائدا ألسطول اخلالفة فهزم رش هزيمة وذلك سنة غياب خري ا

وقد خصص كثري من املؤلفني مسلمني وغريهم هلذه اهلزائم التآليف العديدة  ,هـ 948
فال حاجة إىل إعادهتا وإنام ال يفوتنا أن نذكر أن شارلكان يف انسحابه إىل بجاية بعد أن 

األهايل بلباسهم القومي داخل بجاية فامتعض لذلك  أرشف عىل اهلالك فرأ كثريا من
إذ كان األسبانيون ال يسمحون للمسلمني حتى املتعاونني معهم  ,وسأل عن السبب

بالدخول إىل مدهنم املحتلة وإن لزم األمر كأصحاب قوافل احلبوب فيغمضون 
 ,ألندلسفأخربوه أن هؤالء ليسوا بمسلمني وإنام هم اليهود املطرودون من ا ,عيوهنم

وملا كانوا حيسنون اللغة العربية عرضوا  ,وكان ملك بجاية آواهم وأسكنهم يف البالد
خدماهتم عىل األسبان ليتجسسوا هلم ويطلعوهم عىل أحوال البالد فاستعملوهم لذلك 

إننا هلذه الصفة «فأمرهم شارلكان بطردهم فورا وقال كلمته املشهورة يف وصفهم: 
وقد آواهم هؤالء الناس وبدلوا  ,ملتأصلة فيهم أطردناهمالذميمة وهي اخلديعة ا

, أخرج »خوفهم أمنا فكان اجلزاء اخلداع, ومل يراعوا فيهم إال وال ذمة فركنوا إليكم 
شارلكان اليهود بعد أن جردهم من مجيع أمالكهم وأمر بإحراق كتبهم املقدسة زيادة 

األوضاع وقضت عىل أحالم اسبانيا إال أن املعركة احلاسمة التي قلبت  )1(يف النكاية 
                                                 

 .اليهود يف إفريقية )Cahen(وكاهن  ,تاريخ بجاية )Feraud( فريو )1(
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نت دالكادوت  م 1534وهران من سنة  وايل (Le Conte d’Alcadaute)هي معركة الكُ
م, كان صديقا محيام للملك شارلكان ورفيقه عند احتالله لتونس وهجومه 1558إىل 

وقد ضاق  ,والعسكرية نيةعىل اجلزائر وهو أول إسباين بوهران مجع بني السلطتني املد
ثم يف  ,هـ 949عا بمرسى مستغانم فحاول مرتني االستيالء عليها وذلك يف سنة ذر

هـ وباء بالفشل ويف املرة الثالثة استعد هلا أحسن استعداد فذهب بنفسه  952سنة 
لقرطاجنة واختار اجليش الذي كان معظمه من نخبة الفرسان وخانه احلظ يف هذه املرة 

ا زال الكتاب خيصوهنا بالتآليف ويتساءلون عن أيضا وكانت اهلزيمة الشنعاء التي م
ن من حظ التاريخ اجلزائري أن أحد قواد اجليش اجلزائري سجل هذه املعركة إأسباهبا و

التي شارك فيها وخاض غامرها يف ملحمة شعبية خلدت الشاعر املجاهد الذي ما زال 
سابيع دشن ويف هذه األ ,ذكراه سنويا وينشدون قصائدهن أهل تلك الناحية حييو

ثم إن هذه امللحمة أو املنظومة متتاز بخلوها من  ,مسجد بقرب رضيح هذا الشاعر
 مبالغات الشعراء حيث إهنا تتفق متاما مع أحداث الوثائق االسبانية املرتمجة. 

دامت املعركة ثالثة أيام خرس فيها األسبان تسعة عرش ألف قتيل وأسري من بينهم 
كة قائد احلملة الوايل الكنت دالكادوت, وإِننا رأينا أن مخسون ضابطا ومات يف املعر

نقتطف بعض األبيات من هذه املنظومة وإن كانت باللغة الدارجة وكان هذا النوع من 
رأينا ذلك لنلفت نظر القراء إىل  ,التقديم ال يسمح بتتبُّع األحداث وذكرها بتفصيل

وأن  ,تاريخ البالد وجغرافيتهالشعر الشعبي يف بالدنا الذي يمتاز بأنه سجل هام ل
سكان بالدنا رغم اهلموم التي اجتازوها واملحاوالت التي بذل فيها أصحاهبا اجلهود 
لقطع صلته بامضيه يبقى حمافظا عىل تراثه مشجعا هلذا النوع من الشعر الذي كان 

ولو اندس فيهم بعد احلرب  ,حفاظه ينشدونه يف الوالئم واحلفالت مبجلني حمرتمني
مع هذا كله مل يعدموا أنصارا  ,ضهم إال أهنماعرإاملية األوىل دخالء مل يصونوا الع

 .الفضل يف هذه البقية مومشجعني ماديا وأدبيا كان هل
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تعرض شاعرنا الشيخ األكحل بن خلوف الشهري باألخرض وهو دفني مزيلة  
يق التي كلم) للمعركة بتفصيل فأوىف هلا حقها وبني الطر 60(رشقى مستغانم بنحو (

سلكها باشا اجلزائر األمري حسن عند خروجه من العاصمة يف طريقه إىل مستغانم ثم 
بني القبائل التي شاركت يف هذه املعركة وانضمت للباشا ومنها قبائل سويد التي انترص 

كام سنبني ذلك يف هذه املقدمة, ثم بني شاعرنا الصبغة  األسبان,بعض أفرادها إىل 
تها هذه املعركة, وبالتايل إن االنتصار فيها يعد أخذا لثأر غرناطة الدينية التي اكتس

 وانتقاما هلا, قال الشاعر: 
وم  ــرُّ ــراد ال ــن ط ــايلني ع ــا س  ي
ــــة  يـــا ســـايلني كيـــف ذا القصَّ

 

ـــــة ـــــران معلوم  قصـــــة مزغ
ين ïãaŠ–äÛaمــا بــني  وخــري الــدِّ

 

 إىل أن يقول: 
ـــرهم  ـــوا يف ب   ó–Óþaاجتمع

وم حمرتصـــ  ةتـــر ســـفون الـــرُّ
ــوم    خرجوا لـك للـربّ خـرج الشُّ

 وجــاوا معتمــديناقــواوا اجلــيش 
ــدين ــداء ال ــا أع ــبحوا يف املن  ص
ــا ــه امل ــوق وج ــن ف ــوا م  وانجل

 

 ويقول: 
ــوم  ــيل املفه ــا ع ــك ي ــع رأس  ارف

 شوف ابالدنـا كيـف راهـا اليـوم  
 

ـــة ـــنني وفطيم ـــيد احلس ـــا س  ي
ـــــة ـــــار الظامل ـــــبيها الكف  تس

 قصة مزغران معلومة
عر الطريق التي مر عليها اجليش االسباين بعد خروجه من وهران وهنا يذكر الشا

يف طريقه إىل مستغانم فخالف الطريق املعتاد حتى ال يلفت النظر وقصد جبال تاشالة 
حيث تعود اجليش االسباين اخلروج إليها للمناورات العسكرية وهذه املكيدة مل تفت 
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يتتبعون العدو يف حركاته وسكناته عيون اجليش الرتكي من سكان البالد الذين كانوا 
 فأرسلوا من خيرب الباشا حسن بالعاصمة, وإىل هذا أشار الشاعر بقوله: 

ـــا  ـــبق ودن ـــارس اس ـــب ف  أرك
وم ـــرُّ ـــول جـــات ال ـــارح يق  الب

 

ــــلطان ــــ السُّ  بــــالتَّعريف ايبرشَّ
ــــتام ــــا فرســــاين غــــاولوا أن  ي

 

ل الباشا ثم يذكر كيف استجاب حسن باشا لإلنذار وجهز جيشه وبعد أن جا
بجنوده يف العاصمة وزار معاهدها وأرضحتها عىل العادة املتبعة إذ ذاك خرج متوجها 

 إىل مستغانم: 
 ظـــلّ يســـري بعســـاكره والقـــوم 
ــوم  ــرب أطم ــات الع ــره ج  يف أم

 

ـــا ـــج امل ــــن متيجـــة أول  يف وط
 هســـلطان عـــادل طاعتـــه األمـــ

 قصة مزغران معلومة
ــــر ــــفا نق ــــد الش ــــه عن  طبل

 تنجـــر خيـــول إفريقيـــة اجـــات 
ــــــن ال رضه اهللا ال    Ššäíم

ــوم  ــن ي ــم م ــيم ك ــار أمق  يف زك
 أخضــا الــواد الشــايع املعلــوم 
ــلطان ــويد للس ــيوخ س ــاوا ش  ج

ـــــان  ـــــري ال تلي ـــــالوا لألم  ق
Š’na ــــان اســــلطاننا و  زي

 

ـــات او ـــورة Š–äÛaعالم  منش
 وافراســـني احلـــرب مـــذكورة
ــاب منصــورة ــو طاحــت األرق  ل
 لـــني جاتــــه قيادهــــا ورمـــات

 ويد ملمومـــةالن أســـصـــفيـــه أ
ــــو بكــــر وحممــــد  وفــــيهم أب
ـــــد ـــــن حمم ـــــن إال دي  ال دي
ـــد ـــة ترع ـــوم زاهي ـــاتوا الق  ج

 ثم يذكر القبائل التي أرسلت جيشها للمشاركة يف هذه املعركة فيقول: 
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ــد ــي راش ــن بن ــويد)1(م   )2(و آل س
ـــراوة ـــا مغ ـــد )3(ي ـــوا للكي  احتزم

 يــا تيجــان احلــرب لــيس بعيــد
 

ــواد  ــد ال ــنطح عب ــني ال   )4(وأفراس

ــنكم  ــوادم ــت اســالطنا وأج  خلق
 مــن مــات ســـكن جنــة امليعـــاد

ثم يذكر الشاعر ذعر اجليش االسباين وقواده عند ما أنبئوا بلحاق جيش الباشا 
وكثريا ما  اواحد اوكيف بدأت املعركة وقواد جيش العدو الذين ماتوا يف املعركة واحد

 فردات باالسبانية عىل سبيل التهكم واالستهزاء. ميذكر مجال و
 ل يف عدد األرس والقتىل: قا

ـــور ذاك اليـــوم   حزنـــاهم للسُّ
وم  رشة حلـوض الـدُّ  من حيط الـدَّ

 

ـــة ـــات مغنوم ـــعة آالف أبق  تس
ñŠ’Ç آالف امشـــات حمطومـــة 

 ثم يذكر موت قائد اجليش الكونت دالكادوت فيقول: 
 طل عىل الفرطـاس يـوم أن مـات 
 احلــف هلــم ســلطاننا باثبـــات
 احتفظـــوا بالفـــاس واملســـحات

 

 يف املغــرب أهــل اخلــزي وردمــوه
 شــيب النــار مــن الثــر جبــدوه
ــدوه ــر جب ــن الث ــه م ــوا ب  حلق

                                                 
ة, نواحي  )1( اشديَّ مون اليوم بـ , و يس)قلعة بني راشد(و )معسكر(بنو راشد, و يقال هلم: أهل الرَّ

 .)غريس(
ثنا عنها يف هذا التَّقديم)سويد(آل سويد: هم أهل قبيلة  )2(  , حتدَّ
ل الفتح اإلسالمي مابني  )3( ها )تلمسان(و )مليانة(مغراوة: قبيلة عتيدة كانت حتكم أوَّ , وكان مقرُّ

إذ  , وقىض عىل إمارهتم األوىل بلكني,)ليبيا(و )املغرب(, وقد حكم بعض أمرائها )شلف(
 كانوا أحالفا لبني مروان.

 .)ملوك تلمسان(, ولعلَّها من بقايا بني عبد الواد )قلعة بني راشد(صغرية قرب  قبيلة عبد الواد )4(
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 ثم خيتم قصيدته بقوله: 
ـــوم مزغـــران   األمـــري حســـن ي
 تــر البهجــة روضــة البلــدان 

 

 اخلــف الثــأر مــن العــدو حتقيــق
ـــق ـــات حري ـــاوط إىل امس  غرن

بل هذا  ,لوا قضية األندلسوهنا نلفت نظر القراء مرة ثانية إىل أن اجلزائريني مل هيم
وير  ,شاعر له مكانته يف البالد ويمثل بحق رأهيا العام الذي مل ينس مأساة األندلس

 .يف هذا االنتصار أخذا لثأرها وحموا آلثار عدوان األسبان
وعىل ذكر موقف اجلزائريني مع األندلسيِّني خصوصا الالجئني منهم إىل شواطئ  
وادث مؤملة استغلها كثري من الكتاب وعمموا هتمهم فقد وقعت لبعضهم ح ,البالد

للبالد كلها فذكروا أن مصري الالجئني األندلسيني ببعض شواطئ اجلزائر كان نصيبهم 
هـ أي بعد سقوط  1018القتل والنهب وبالفعل وقع ذلك لبعض الالجئني سنة 

 بو راس النارصيأغرناطة بام يزيد عىل القرن وهو اجلالء األخري, وقد ذكر ذلك املؤرخ 
مات الشيخ حممد أقدار التوجيني دفني أرض ميتا «... ) فقال:عجائب األسفاريف (

هـ) لكونه حرض الشيخ امحيدة 1065(قرب البطحاء) سنة مخس وستني وألف (
العبدان يغزو بسويد عىل هربة ـ بني املحمدية وسيق ـ ملا فعلوه باملسلمني اخلارجني من 

ملا غلب عليهم قشتالة, حتى إهنم كانوا يبقرون بطوهنم ملا  غرناطة إىل مرسى أرزيو
يظنون من ابتالع نحو جوهر, فأتاه امحيدة املذكور من الرسو بجنود عظيمة يوم 

ثم ساروا ولقيتهم هربة فاهنزموا وركبت  البخاري صحيحاجلمعة, ووافق ذلك ختمه 
  :)1(ويف ذلك يقول شاعرهم ,سويد أكتافهم فقتلوهم كيف شاءوا

ـــار ـــار والنَّ  جينـــا يـــا ربِّ بـــني النَّ
 

  )2(بني انصارت دوك وانصارت قدار

 

                                                 
 .سبان وهران الذين كانوا يغزوهنم املرة بعد املرةإ » نصارة دوك«ـ : يقصد ب )1(
 : سويد.)انصارات قدار( )2(



297  

 قعــدت يف مشــوار  وعرشــينميتــني 
ــدار ــبابه ق ــه وأس ــن اإلل ــوت م  امل

 

ار ار مـــن املـــالح مـــا عـــز دوَّ  دوَّ
 البـــد للحـــي يتفكـــر األحـــرار

 

ال ويف هذه الرواية ما يكفي لرد مجيع التهم التي ألصقت باجلزائر منذ قرون وما ز
املتأخرون يرددوهنا يف كل مناسبة تدعوهم إىل الكتابة أو احلديث عن مصري املهاجرين 
األندلسيني لشواطئ املغرب, وقد رأينا أن هذا العامل املرابط لنرش العلم والدين مل 

عىل ذلك برئيس القبيلة العتيدة,  ,يكتف بتغيري املنكر بلسانه وقلبه فقط بل غريه بيده
س يف اجلزائر يف صحيح البخارية أيضا ما نستدل به عىل أن (ويف هذه الرواي ) كان يدرَّ

القر النائية فضال عن املدن, إذ ذهب كثري من املعارصين أن طيلة قرون االحتالل 
س باجلزائر إال   ...  خمترص خليلالرتكي مل يكن يدرَّ

الفرنسيني كادوت, فنجد أن كثريا من املؤرخني دالولنرجع إىل احلديث عن واقعة  
واإلسبانيِّني اعتنَوا هبا وما زال الكثري منهم إىل زماننا هذا يبحث عن أسباب اهلزيمة, 
ق مع أرجوزة شاعرنا, سواء يف أيام املعركة وعدد  سبانية املنشورة تتَّفِ ومعظم الوثائق اإلِ
األرس والقتىل وموت قائد احلملة ونبشه من الرتاب بأمر الباشا حسن, ثم إرسال 

 Ste)ته إىل وهران لولده ففدوها بفداء عظيم, ودفنوها بكنيسة سانت دومنيك جثَّ 

Dominique)  ومن هؤالء املؤرخني األسبان هايدو(Haido)  ودييقو سياريز(Diego 

Suarez)  واملؤرخان الفرنسيان بول ريف(Paul Ruff)  واجلنرال ديدي(Didier) 
 ألدباء اجلزائريني فقال: وقد أرخها بعض ا 965وقعت هذه املعركة سنة 

ـــا  ين مزغران ـــدِّ ـــري ال ـــتح خ  ف
ـــة  ـــدة زوال اجلمع ـــه) قع  يف (ي
ـــاس  ـــد النَّ ـــة عن ـــذه القص  وه

 

ـــــا  ـــــه وهران ـــــا لفتح  مرجتي
 ســـنة (هـــر) فصـــخ فاســـتمعه
ــــة الفرطــــاس  مشــــهورة بقصَّ
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أيضا يف تارخيه  يوالفرطاس هو لقب الكنت الكادوت كام ذكر ذلك اجلنرال ديد
كام ذهب كثري من » سلمني كانوا يلقبون دالكادوت بالفرطاس ن املإ«لوهران قال: 

 Diego)ودييقو سياريز  (Diego Suarez)املؤرخني االسبانيني منهم دييقو كريزداو 

Suarez)  وبدمور اليس(B. De Morales)  عىل أن الباشا حسن لو تتبع هجومه بعد
  )1( )ل ديدياجلنرا تاريخهزيمة دالكادوت الحتل وهران بغاية السهولة (

La domination espagnole a Oran sans le gouvernement du conte 
d’alcadante Paul Ruff 1534-1558 (paris Leroux 1900). 

مل نتعرض لكثري من املعارك التي سبقت هذه خصوصا التي قادها امللك شارلكان 
 الزهرةكصاحب ( إذ تعرض لكثري منها بعض املؤرخني اجلزائريني إمجاال وتفصيال

  )2( ) النائرة فيام جر للجزائر حني أغارت عليها اجلنود الكافرة
واخلالصة أن اإلسبانيني ولو دام احتالهلم لوهران ما يقرب من ثالثة قرون فإن هذا 
االحتالل وبال عليهم فقد كلفهم مصاريف باهضة وضحايا كام جر عليهم فساد السمعة 

 النظرية الكتاب اإلسبانيون أنفسهم كالوايل فاليجو وقد أيد هذه ,وتشتيت الشمل

(Vallejo) والطمع اجلشع يفقد ذكر يف يومياته أن دعوة املحتلني الصليبية كانت ختف, 
وشبه غاراهتم عىل القر اآلمنة بغارات التتار عىل بولوندا أو غريها إذ ذاك من الدويالت 

الغارات اختطاف السكان من رجال  وإن أهم ما كانوا حيصلون عليه يف هذه ,الرشقية
فالصبيان كانوا يرسلوهنم للتنصري, وأما الرجال  ,ونساء وصبيان ثم احلبوب واألنعام

                                                 
 م.1929طبع بوهران  ,اجلزء السادس ,تاريخ اجلنرال ديدي عن وهران )1(
فها سنة لَّ أ ,لفها حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن اجليالين بن رقية التلمساينأالزهرة النائرة هذه  )2(

سجل فيها اهلجومات التي توالت عىل اجلزائر بعد احتالل األتراك  م,1775 ـاملوافق ل 1189
وذكرها بتفصيل ألنه كان شاهد عيان وأتم  م,1189سنة  )Dereilly(وباخلصوص هجوم  ,هلا

 .هـ 1194تأليفه 
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والباقي يقسم بني  وامرأةوالنساء فكان لقائد اجليش األعىل بوهران احلق يف اختيار رجل 
وكانوا يف أول األمر  ,الضباط واجلنود واملوظفني أو يباعون يف أسواق اسبانيا بأثامن مرتفعة

وقد أحىص فاليجو أن ثالثني شخصا كانوا  ,حياولون تنصري اجلميع إال أهنم مل ينجحوا
 ينترصون سنويا إال أهنم مل خيلص منهم يف التنصري إال الصبيان.

 أرجوزةوقد ذكر الرحالة أبو زيد عبد الرٰمحن اجلامعي الفايس يف رشحه عىل: (
هـ وشارك وفود املهنئني لفتح وهران  1119زائر حوايل سنة ) أنه ملا زار اجلاحللفاوي

كنت وفدت عىل العامل العالمة الراوية النقاد منهل العلم «عىل يد بكداش باشا قال: 
بوجدة يسكن بيوت الشعر  )1(حممد املصطفى الرمايصاألصفى ابن عبد اهللا سيدي 

 ئداره ومسجده يطالع ويقرويظل بالنهار يف  ليال قرب غابة يف رأس جبل يأوي إليهم
فسألته عن ذلك فقال: كنا عىل هذه احلالة عىل عهد االسبانيني خوفا منهم فإننا  ,طلبته

كنا ال نأمن يف الدور من أن يصكونا ليال فخرجنا لبيوت الشعر ليسهل علينا الفرار 
 ». لغابة اجلبل

م للقر وكانوا يستعملون بعض املتعاونني معهم الختطاف الصبيان فريسلوهن
وبعد الفتح األول أثريت هذه القضية وحوكم أصحاهبا  ,يف زي التجار الدواسني

 عبد القادر بن عبد اهللا املرشىففيمن حوكموا مع املتعاونني وقد أفردها العامل الشيخ 
ن بتأليف خاص سامه: ( هبجة الناظر يف أخبار الداخلني حتت والية االسبانيِّني مِ
 ). األعراب كبني عامر

                                                 
فقيه حافظ له حاشية مشهورة عىل التتائى وهي التي اعتمدها الدردير شارح  :حممد املصطفى )1(

رو ذلك حممد بن عيل  ,قني فهي تغنينى عن غريهاقن صاحبها من املحإاملخترص وقال 
ن كثريا إوقال  −الفكر السامي –و املغريب يف تأليفه كام ذكر الفقيه احلج ,السنويس دفني ليبيا

كان معهده يف مسقط رأسه  ,من علامء املغرب اعتمدوا هذه احلاشية كمحمد بن احلسن بناين
 .رماصة
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ذكر يف هذا الكتاب موبقات هؤالء املتعاونني ثم تعرض بتفصيل ألصوهلم 
 إنع التأليف يف هذه اجلمل (.. ووفصوهلم ومواطنهم وحكم اهللا فيهم وخلص موض

هؤالء الفرق الثامنية الضالة وهم كرشتل وشافع ومحيان وغمرة وقيزة وأوالد عبد اهللا 
سبانيني وصاروا عىل كلمة واحدة يف الدفع ملا اجتمعوا عند اال ,والونازرة وأوالد عيل

واجللب اشتد هبم عضد النصار وقويت شوكتهم وكثر بأسهم عىل املسلمني إىل أن 
صار وطن سريات ومالته من مجلة مسارح ومزارع العدو وليس للمسلمني فيه مطمع 
إال من الج يف حزهبم وصار من رعيتهم ودخل يف محايتهم وأد هلم اجلباية وكان 

روا يتجسسون هلم األخبار عىل املسلمني يف السهل امعينا هلم عىل مرادهم وص
 يفيقتل ويأرس ويسب ,واألوعار حتى إذا تعينوا له يصكهم بخيله ورجله وهم معه

واشتد غزوه هبؤالء الفرق الضالة التي رغبت يف عرضه الفاين  ,ويفعل ما أراد اهللا بفعله
 غاية االنتهاك.  اإلسالما حرمة فانتهكو ,رفيق الدين منهم واجلاين

بعدين, وأعوانه الذين يشن هبم الغارات عىل األ اإلسالموصاروا لنقص أهل 
وهذا فعل األعداء املرتدين حيث جرسوا العدو بخيلهم ورجلهم عىل اقتحام حلل 

والعجب العظيم  ,املسلمني ودورهم بكلهم وانتهاك حريمهم وانتهاز الفرصة فيهم
ذا التالعب باألديان ومواالة الكافرين هلم باخلدمة والنصيحة واملبايعة منهم أهنم مع ه

هلم عىل الطاعة واإلذعان واإلعانة هلم يف أمورهم وتقوية سوادهم واالستضاءة بنارهم 
كانوا يعتقدون أهنم عىل اإلسالم وصحيح اإليامن وأهنم يف رمحة اهللا  ,وموادهتم هلم 

r q  p  o  n  m  ﴿ املائدةخالدون ومل يقرأوا قوله تعاىل يف
{  z  y  x w   v  u  t  s :إىل , )81﴾  ( املائدة

 .انقسموا عىل ثالثة فرق«أن يقول عىل هذه الفرق: 
واحلكم يف  ,ففرقة منهم جلأت حلصن العدو وصارت معه وتدافع بجهدها عنه 
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من املسلمني هذه الفرقة إباحة ماهلا ودم رجاهلا والبالغني من ذرارهيا ملن ظفر هبم 
لكوهنا ردءا, وأما الصغار من األوالد فال يقتلون وال يكونون فيئا للمسلمني, وقد 

 .ذهب بعض الونازرة مع االسبانيني بعد الفتح لعدوهتم واستقر بسبتة فهو هبا لآلن
وفرقة منهم جلأت للمسلمني وصارت تقاتل معهم العدو غري أهنا يف اخلفية تعلمه  

تأمره بالثبات وتواعده بالرجوع عنده إذ وجدت السبيل, واحلكم بأحوال املسلمني و
فيها أهنا فرقة الزنادقة يقتل كل من اطلع عليه منها وإال فأمره إىل اهللا سبحانه وتعاىل, 
وفرقة منهم تابت هللا تعاىل وأنابت من مواالة العدو ومواصالته وتركت اإلعانة له 

 .بقاظاهرا وباطنا وندمت عىل ما بدر منها سا
إن مل  اإلسالم,كثر اهللا عدد جيش  ,واحلكم فيها أهنا واحدة من مجاعة املسلمني 

يتقدم منها ما يبيح الدم, وهذا التفصيل هو املعول عليه يف الرشع ألنه عني النازلة وال 
أمحد وقال بإباحة املال والدم يف اجلميع وهو الفقيه أبو العباس سيدي  ,تلتفت ملن عمم

 )». تارخيهيف ( مساينالفاليل التل
هـ) كان الشيخ عبد 1178م هذا التأليف سنة ثامن وسبعني ومائة وألف (توقد 

وكفاه فخرا أن  ,هذا من أملع شخصيات زمانه ومن كبار املجاهدين )1(القادر املرشيف
يخ  جد األمري عبد القادر ملا أسس معهده بالقيطنة  مصطفى بن املختار الراشديالشَّ

راس وأخذ عنه, وقد شارك يف  يس وهبذا املعهد تعرف به املؤرخ أبواختاره للتدر
 حرب األسبان بوهران عىل عادة علامء البالد. 

يف  اإِنَّ من تأمل وتتبع تراجم علامء ذلك العهد جيد األكثرية منهم ماتوا استشهاد

                                                 
قرب ـ  سه الكرطأتوىف بمسقط ر ,كان يدعى بإمام الراشدية :عبد القادر بن عبد اهللا املرشيف )1(

وجد ابن عبد اهللا املرشيف  ,العامل القايض الطاهر املرشيف وهو والدهـ, 1192سنة ـ  معسكر
 .احلافظ الذي توىل اخلالفة والقضاء يف عهد األمري عبد القادر
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يف معرض احلديث عن الظروف التي  أبو راسحرب وهران, وقد حكى تلميذه 
سنة  45هـ بعد أن بقيت حتت يد املسلمني 1144ا األسبان وهران سنة اسرتجع فيه

لقد أخربين شيخنا األكمل وأستاذنا األمثل خامتة أهل التحقيق وعمدة أهل «قال: 
ف اهللا يف اجلنان مكانه) وكان  التوفيق الشيخ سيدي عبد القادر بن عبد اهللا املرشيف (رشَّ

كامل عسكرهم يف الرب وبقي جل مددهم يف البحر حارضا لتلك الواقعة أنَّ الكفرة ملا ت
مل يعملوا صفا للقتال, ومل يطلبوا جمالدة الرجال, وإنام زحفوا للبلد بجميع الرجالة 
والفرسان, وهم كهيئة الرحى يف الدوران, بارودهم كرعد متصل, ورصاصهم كمطر 

ـ مصطفى  منهطل, ال يستطيع أحد قرهبم وال يكر شجاع نحوهم, وأَن الباي مصطفى
هـ سقط يف ذلك اليوم عن 1119بوشالغم ـ باي وهران وفاحتها مع بكداش باشا سنة 

ة حتريضه عىل اجلهاد وكثرة عدوه ... الخ   ». فرسه لشدَّ
هذه يف اجلملة حالة البالد بعدما اسرتد األسبان وهران, وهذا مل يمنع األتراك من 

قطاع, إال أهنم ارتطموا بكثري التامدي يف توحيد البالد ومحاية احلدود والقضا ء عىل اإلِ
دات والثورات, فتارة ينجحون يف القضاء عليها, وكثريا ما كانت تتغلب  من التَّمرُّ
عليهم األحداث الختالف املسريين, ومن هذه الثورات التي دامت ما يزيد عىل 

ة بثورة القرنني ثورة الذواودة رشق اجلزائر, وثورة سويد غرهبا املشهورة عند العام
املحال, وقد كان من حظ التاريخ اجلزائري أن سجل بعض شعراء البالد ثورة سويد 
ة معارك  هذه, وكان الشاعر سويديا وهو ابن السويكت الشاعر الشعبي, فقد سجل عدَّ
خاض غامرها قومه مع األتراك, وملا ضعفوا عن املقاومة اختار الكثري منهم اجلالء عىل 

 االستسالم. 
لة سويد من القبائل العربية التي لعبت أدوارا عظيمة يف تاريخ البالد, كانت قبي

وقد حتدثنا عن جوانب منها أول هذا التقديم, وملا احتل األتراك اجلزائر كانت هلم 
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إمارة بتنس متتد من قرب الرومية رشقا إىل مصب هنر شلف غربا ـ قرب مستغانم ـ وكان 
ري ما بني العطاف رشقا إىل مستغانم غربا, وقد موطنهم ابتداء من القرن السابع اهلج

وقد ذكر ذلك  ,شاركوا يف حروب بني مرين فتارة ينترصون هلؤالء وتارة ألولئك
 بتفصيل املؤرخ عبد الرٰمحن بن خلدون. 

عهد األتراك انترص بعض رؤسائهم إىل االسبان كام تدل عىل ذلك بعض  لويف أو
 (Elie de la Primaudie)لكاتب إيىل دو البريمودي الوثائق التارخيية التي عثر عليها ا

يف اخلزانة امللكية االسبانية بمسنكا ـ ضواحي مدريد ـ ونرشها الكاتب الفرنيس شارل 
خة يف سنة  (Charles Feraud)فريو   ,17م, اجلزء: 1873بـ (املجلة اإلفريقية) املؤرَّ

هلهلة أرسلها بعض رؤساء سويد إىل ملك  فمن مجلة هذه الرسائل رسالة عربيَّتها مُ
وهران يطلبون أجرهتم حيث حاربوا يف  يلاإسبانيا, وأخر إىل الكنت دالكادوت و

, ويظهر من هذه الرسائل أهنم كانوا متصلني )1(صفوفهم بأمر رئيسهم امحيدة العبد 
 بسامل بن التومي أمري العاصمة قتيل عروج حيث أظهروا تأسفهم عىل موته. 

أصحاب هذه الرسالة ال أن  بع ودراسة أحداث تلك الفرتة تبني لنا إال أننا بعد تت
إذ كانت مشاركة أفراد القبيلة ورؤسائها  ن,أو مل تطل مواالهتم لألسبا ,يمثلون إال أقلية

ثم إن الكتاب الذين سجلوا األحداث  ,حلسن باشا يف حرب مستغانم مشاركة عالنية
واحدا منهم ذكر هذه القبيلة يف قائمة القبائل  مل يغفلوا عن القبائل املتعاونة ومل نجد

وهذا ال يمنع أهنم ثاروا عىل األتراك  ,املتعاونة كصاحب هبجة الناظر وغريه
 .وحاربوهم ما يزيد عىل القرنني, وملا عجزوا اختاروا اجلالء بدال من االستسالم

ذين كان وال شك أن رؤساء هذه القبيلة ال ,اختلف املؤرخون يف سبب هذا التمرد 
رفضوا اخلضوع  ,هلم الترصف املطلق يف إقطاعاهتم وكان امللوك كثريا ما خيضعون هلم

                                                 
 .من رؤساء قبيلة سويد وهو يطلق عىل عدة أفراد تداولوا رئاسة هذه القبيلة :امحيدة العبد )1(
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وقد خلص أحد شعرائهم سبب هذا التمرد واختيارهم االستامتة يف املقاومة  ,لألتراك
 يف بيتني فقال: 

ــة  ــلف) ال ومه ــدو (ش ك ن ــرتُّ ــالوا ال  ق
ة  ما نرتكوش (شلف) حتَّى تطيب الصمَّ

 

ــــم   ــــا هل ــــوادقلن  جــــدودنا يف ال
ــىل األوالد ــة ع ــدوش العقب ــا هن  وم

 

كانت احلرب بينهم وبني األتراك يف أول التمرد سجاال وأكثر املعارك كانت يف 
ن هذه  ل شاعرهم الشعبي ابن السويكت كثريا مِ موطنهم األصيل شلف, وقد سجَّ

 املعارك, فذكر منها واحدة, قال : 
 كارسني )2(وعىل جديوية  )1(عىل أرهيو

 خيمـــة مـــع أخبـــا وبنـــود متقـــابلني
 الرتك جاروا والسويد اعقاهبم طافحني

 البــــــاي قــــــد شــــــور لــــــيهم 
ــــــم ــــــناجقو واحلقه ــــــد س  ارف

ــــده  ــــالعراج بي  املســــتحني بجــــا ب
 احنــا أهــل الشــنا واحنــا الــيل طــايغني 
 ربعــني بــاي قبلــك قعــدت أمرشــقني
ــم الطمــع يف أمطافــل أمتمقــني  أداك
 الــــــــرتك للــــــــبال ينــــــــزادوا

ـــــــاهلم ب ـــــــاي ج ـــــــودجالب   هن
 ســــــور احلديــــــد واش اهيــــــدوا

ــة  ــاو للقبل ــويد ج ــوف وس ــرتك ج  ال
ــوم مقتلــة  مــن الصــبح للمســا  كــل ي
ـــاربني ـــرتك ش ـــطلة وال ـــال يف س  هلب

 وســــــويد ليــــــه زادو محلــــــوا
 قتلــــــوا او عمــــــدوا للقتــــــال

ــة ـــنقار باجلمل ــا اســويد وأهــل ال  احن
 أحنــا أهــل الطبــل والعــالم والصــولة

 شــــاو مقتلــــةمربعــــة والعرشــــين 
ـــة ـــرتك قتال ـــوا ال ـــا يطيع  أســـويد م
ــــا أعطــــوا الصــــفحة  واســــويد م
 طيعـــــوا يـــــا ســـــويد الوكحـــــة
 هيهـــــات مـــــا تصـــــيبوا راحـــــة

                                                 
 .)األصنام(و  )غيليزان(, منتصف الطَّريق بني )وادي أرهيو(أرهيو: هي مدينة  )1(
 كلم. )10(بنحو  )وادي أرهيو( غريبجديوية: قرية شهرية  )2(
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ـــــود ـــــت ع ـــــه لف ـــــود لي  هحمم
ـــــــد ـــــــم رف ـــــــانجاق ح   هالس
 ظهروا شوايع اسويد قعدت متـورخني
 مــع األمــري عقبــة جــاوا اجماهــدين

ــازوا  ــاعديناج ــامهم س ــوزوا يف أي  ج
ـــال للقاصـــدين ـــبلهم وامل ـــدوا اي  هي

 

 احـــــــةوالبـــــــاي واجبـــــــه باقب
ـــــــا ـــــــبال دالح ـــــــويد لل  وس
 ملكــوا الرشــق والغــرب تــل والقبلــة

 منــني كانــت النــاس كلهــا جهــاالا
 بـــال قلـــة أذقصـــد اوامجيـــع مـــن 

 غنيـــات واحلصـــون ينقـــادوا شــــال
إذ  ,ذكرنا هذه القصيدة عىل طوهلا يف هذا التقديم الذي مل يتعود القراء التطويل فيه

إال أننا ـ خصوصا يف بالدنا التي ضاع جل  ,عىل األكثر حيال فيه القارئ إىل املصادر
ن الشعر الشعبي كام هو إثم  ,تراثها ـ رصنا من الصعب أن نحصل عىل هذه املصادر

 ,معروف سجل هام هلذه األحداث وهو ممتاز حتى عن الكتب التارخيية لذلك العهد
تراك أو حيث إن معظم املؤرخني الذين وصلتنا آثارهم وإنتاجهم كانوا من املوالني لأل

 ,اهليئات الرسمية موظفني عندهم وهم بطبيعة احلال ال يصورون القضايا إال بام يريض
 أضواء عىل األحداث ويصورها تصويرا جليا.  يفنرش هذه القصائد يلق
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   أضواء على مدينة تمنطيط

  )1(في قضية يھود تواتالمغيلي بھا  ودور اإلمام

ي خصص لتاريخ هذه املنطقة الثقايف إنني بمناسبة انعقاد هذا امللتقى الذ
واحلضاري, وركز عىل إحياء ذكر العامل اجلليل حممد بن عبد الكريم املغييل اخرتت 
أن أتناول فيه, التعريف بمدينة متنطيط التي ترك فيها املغييل بصامته, كام تركها يف بلدان 

وردد صداها علامء بالد إفريقيا املجاورة هلا, ال يف قضية هيود توات, التي اشتهر هبا, 
املغرب العريب, فحسب, بل شارك مشاركة فعالة يف قضايا شائكة اهتم هبا الرأي العام 
اإلسالمي يف عهده, من بينها قضية اخلالفة وقضية ما يعرف يف زماننا هذا بالثقافة 
زته عىل التعريف بمدينة متنطيط, عاصمة بالد  األجنبية, وسيشمل بحثنا هذا الذي ركَّ

لصحراء التي جرت فيها قضية هيود توات, موضوع املحارضة, ثم أحتدث عن قضيتي ا
اخلالفة والثقافة األجنبية اللتني أثبت لنا التاريخ مشاركته فيهام, وقد احتفظ لنا التاريخ 
بوثائق هامة, أصيلة تتعلق برتمجة اإلمام املغييل وجم نشاطاته السابقة الذكر يف تقديم 

 هذه املحارضة.

ملا كانت قضية هيود توات جرت أحداثها يف مدينة متنطيط عاصمة الصحراء و 
اخلالدة, فإن موضوع بحثنا يف هذه القضية يتوقف كثريا عىل معرفتها, وقد اعتنى 

, إال )2(ة املغييل ودوره يف قضية اليهوداملؤرخون والباحثون من الدول اإلسالمية برتمج

                                                 
 .95− 83, ص94جملة الثقافة, العدد  )1(
 =5إىل  2هذا هو عنوان املحارضة التي كنتُ ألقيتها بمدينة أدرار يف امللتقى الذي أقيم هبا من  )2(
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اننا هذا مكتنفة بالغموض, وقد طرح األسئلة أن هناك جوانب من حياته بقيت إىل زم
عنها بعض الباحثني املعارصين الذين اعتمدوا عىل مصادر هامة عربية وأجنبية, إال 
أهنم ارتطموا بفقد املصادر واملراجع التي يستعينون هبا يف أجوبتهم عىل األسئلة 

فرتاضات, ومن املطروحة اخلاصة باجلوانب املذكورة, فالتجأ هؤالء الباحثون إىل اال
بني هذه اجلوانب, ما يتعلق برتمجة املغييل يف بالد تلمسان, قبل هجرته إىل متنطيط, ثم 
حتديد تاريخ وصوله إىل متنطيط والظروف التي هاجر بسببها بالده, وقد أجاب عنها 
بعض الباحثني يف دراسات عميقة موضوعية إال أن أجوبتهم عنها كانت كام سبقت 

ك جمرد افرتاضات ال تعتمد عىل مرجع تارخيي صحيح, وقد احتفظ لنا اإلشارة إىل ذل
نَن اهللا عيلَّ أين اطلعت عليه  ن مِ التاريخ بمصدر جوهري يف موضوع بحثنا, ومِ
قته, وهلذا ركزت هذه املحارضة عىل حصيلة ما استفدته منه ولنبدأ أوال بمراحل  وحقَّ

 تعريف هذا املصدر: 
) الذي ألف يف القرن العارش, ومؤلفه من متنطيط البسيط يف أخبارفهو كتاب (

سكان متنطيط ومن مواليدها وكبار علامءها, بقي هذا التأليف مغمورا يف بعض خزائن 
املنطقة, جمهوال عن عموم القراء ببالد املغرب العريب, وقد اكتشف هذا التأليف يف 

حتالل الفرنيس أوائل القرن اجلاري امليالدي, اكتشفه ضابط فرنيس شارك يف اال
للمناطق الصحراوية, كان هذا من فرقة الضباط املرتمجني برتبة رائد ختم به املطاف 
حاكام عسكريا بمدينة البيض (جنوب وهران), وكان سبق له أن مجع كل ما عثر عليه 
من الوثائق العربية باملناطق الصحراوية وترمجها إىل الفرنسية وقدمها للطبع يف جملد 

حاته عىل اخلمس مائة, إال أنه تأخر طبعه ألسباب ذكرها جامعه يف ضخم تربو صف

                                                                                                                            
سة السيد وزير الشؤون الدينية باجلزائر, م, بمناسبة إحياء ذكر املغييل, حتت رئا1985مايو=

 وشارك فيها علامء أجلة مثَّلوا بلدان إفريقيا, كـ : مايل, ونيجرييا, والنيجر.
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 مقدمته, ال يسعنا جمال هذه املحارضة لذكرها.
هذا وإن كنا نعرف أن هذا النوع من التأليف حمدود العدد, فإن اخلزائن املشهورة 
ومستودعات الوثائق الرسمية وحتى دور الكتب املتخصصة يف هذا النوع من التآليف 

ت ال ختلو منها, إال أننا عندما ظهر يف اخلمسينات من القرن امليالدي اجلاري تأليف كان
يخ  دليل مؤرخ املغرب) املسمى بـ : ( عبد السالم بن سودة الفايسالباحث املشهور الشَّ

) ـ دليل مؤرخ املغربيف جزأين, وذلك يف قائمة املصادر وجدناه ـ أي: مؤلف (
 يفه للتأليف املذكور: ارتكب أغالطا فادحة عند تعر

البسيط يف أخبار من حل من العلامء «: يف عنوان الكتاب فقال فيه: الغلطة األوىل
 ».بتمنطيط 

: يف اسم مؤلفه, فنسبه إىل الرحالة الشهري ابن بطوطة املتوىف يف آخر الغلطة الثانية
 القرن الثامن.

, وختم وصفه » أنه يقع يف جملد ضخم«: يف وصف حجمه فذكر: الغلطة الثالثة
 ».عىل ما أخربين أحد سكان القبيلة «للتأليف بقوله: 

واحلقيقة أن املخطوط ال تربو أوراقه عىل اخلمسني, وهذا ما يربر غلطات صاحب  
), ومن كل ما ذكرناه يتبني لنا أن هذا الكتاب كان جمهوال عند دليل مؤرخ املغرب(

دليل مؤرخ التارخيية أمثال صاحب (عموم القراء بل وحتى عند املختصني يف البحوث 
) الذين ال نبالغ إن قلنا إن املغرب األقىص وخزانته العامة واخلاصة كانت املغرب

 مستودعات لرتاث بالد املغرب العريب.
م زرت منطقة توات, وبالضبط عاصمتها احلالية مدينة أدرار يف 1978ويف سنة 

, ومدينة أدرار تبعد عن مدينة متنطيط إطار النشاطات الثقافية لوزارة الشؤون الدينية
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بحوايل عرشة أميال, وال زالت حتتفظ هبيكلها وأحيائها ومعاملها وببقية سكاهنا إىل 
 ) موضوع دراستنا.البسيط يف أخبار متنطيطعهدنا هذا, كام وصفها مؤلف: (

ها: وقد ألقيت حمارضة يف معهد العامل املثايل الشيخ حممد بن الكبري التوايت موضوع 
), حرضها جل علامء املنطقة وأئمتها, وقد تاريخ منطقة توات الثقايف واحلضاري(

ابق  زهتا عىل تاريخ مدينة متنطيط, اعتمدتُ فيها عىل ما ترمجه الضابط الفرنيس السَّ ركَّ
كر, وقد كان أطلق عىل جمموعه اسم:  أربعة قرون من تاريخ الصحراء ابتداءً من «الذِّ

 ».م 1504سنة 
طالع عىل نسخة أصيلة من كتاب: ويف م ة إقامتي بمدينة أدرار, منَّ اهللا عيلَّ باالِ دَّ

) وعليها تعاليق مفيدة جدا, وهي كام ذكرناه صغرية احلجم, البسيط يف أخبار متنطيط(
ال تتجاوز صفحاهتا مائة صفحة, وقد عكفتُ عىل مطالعتها بإعانة أحد أبناء الشيخ 

ت منها اخلطوط العريضة, وأمكنني أن أصلح بعض حممد بن الكبري الربرة, فسجل
أخطاء النسخة املرتمجة, ثمَّ عدت إىل أدرار مرتني, استجابة لدعوة املرشفني عىل 
زهتام عىل  األسابيع الثقافية هبا, ألقيت حمارضتني تتعلقان بتاريخ مدينة متنطيط ركَّ

رار, وكانت يف حكم ) التي عثرت عليها بمعهد أدالبسيطالنسخة األصلية من كتاب: (
متها  الرتاث املفقود, وهلذا اغتنم هذه الفرصة أحد مالكيها فنسبها لنفسه, ونقل مقدِّ
حرفيا وزاد عليها زيادات ال وجود هلا يف النسخة األصيلة, وال يف النسخة املرتمجة 
اللتني سبق لنا احلديث عنهام, ومن حسن احلظ أنني كنت أثناء املحارضة الثانية التي 

 عامر طالبي) أنني كنت برفقة اإلخوة الدكتور البسيطعرضت فيها الكتشاف كتاب: (ت
(املحافظ  عبد القادر حجار(مدير جامعة األمري عبد القادر بقسنطينة), واألستاذ 

ين شعاللالوطني حلزب جبهة التحرير الوطني بورقلة), واألستاذ  (مدير  نارص الدِّ
عن نسخة من كتاب:  عامر طالبير), فأفادنا الدكتور وزارة الرتبية إذ ذاك بوالية أدرا
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) املذكور, اكتشفها أحد األساتذة باملنطقة وكانت موضوع أطروحته التي البسيط(
قة, وبالفعل نوقشت هذه  مها إىل جامعة اجلزائر لنيل شهادة يف الدراسات املعمَّ قدَّ

رة عند ا حسبام  طالبيألخ األطروحة ونال صاحبها رغبته, وتوجد منها نسخة مصوَّ
أخربين بذلك أخريا ـ أي: أثناء ملتقى أدرار األخري إلحياء ذكر املغييل ـ (موضوع 
هذه املحارضة) كام أفادين بكثري من خطوطها العريضة التي تلقي أضواء عىل هذه 

 النسخة التي كانت يف حكم كتب التاريخ املفقود.
الكتاب النادر املثال, إذ هو هذه لقطات مبعثرة ذكرت فيها مراحل اكتشاف هذا 

زيادة عىل استيعابه لتاريخ مدينة متنطيط العاصمة اخلالدة لبالد الصحراء ال يف امليادين 
السياسية فقط, بل يف امليادين الثقافية واحلضارية, وضبط مؤلفه لتاريخ املهاجرين من 

جرهتم, وتعرض بالد الشامل إىل متنطيط عرب التاريخ, ويف طليعتهم العلامء, وظروف ه
باخلصوص للناحية االقتصادية, مما يعرب عنه املعارصون الذين يطلقون عىل هذا النوع 

, ومع كل ما ذكرته عن النسخة األصيلة, فهذا ال يمنع »باحلياة اليومية «من التأليف: 
من االعرتاف بقيمة النسخة املرتمجة التي اعتمدهتا يف حمارضيت األوىل (التي ترمجها 

مارتان), إذ حتتوي عىل تراجم لبعض الرحالت, ولوثائق خمتلفة تنعكس  الرائد
فوائدها عىل تاريخ مدينة متنطيط واملناطق الصحراوية قديام وحديثا, رغم ما فيها من 

 أغالط وأخطاء يف الرتمجة.
 لننتقل إىل التعريف بالكتاب عىل ضوء النسخة األصيلة التي نقلت كثريا من فقراهتا. 

 الكتاب: التعريف ب
: مؤلفه هو العالمة حممد الطيب بن احلاج عبد الرٰمحن البسيط يف أخبار متنطيط
هذا التأليف أردت «كام عرفت ـ وقد استهل تأليفه بقوله:  التوايت التمنطيطي القريش ـ

أن أمجع فيه أخبار مدينة متنطيط عىل ما بلغني من ذلك, وعىل ما فهمته من آثارها 
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الناس يتحدثون به وظننت أنه كذلك, وعىل ما وجدته مكتوبا  هنالك وعىل ما سمعت
البسيط يف أخبار يف بعض التقاييد الستحالة القراءة الدالة عىل ذلك, وسميته: (

 ». , ومن اهللا استمد اإلعانة والتوفيق, وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم متنطيط)
 التقديم:

نة متنطيط, فذكر أنه يرتكب من كلمتني ثم انتقل املؤلف إىل حتليل اسم مدي
بربريتني... الخ, وواصل حديثه عن مؤسيس املدينة وتاريخ تأسيسها فقال ما ملخصه: 

سوها عندما أطاحت بدولتهم « سيها هم من بقايا دولة املرابطني اللمتونيِّني, أسَّ إن مؤسِّ
ي, كام ذكر املؤلف يف املغرب واألندلس دولة املوحدين يف أوائل القرن السادس اهلجر

أسباب اختيار موقعها يف ختوم الصحراء كان مقصودا حيث يبعد عنها خطر طمع 
 ». امللوك والسالطني 

أن أول من بنى قرصها األول, جده: «ثم تعرَّض املؤلِّف إىل قائمة سكان املدينة فذكر: 
 ».ة بأرض التلولقبيلة من العرب معروف )1(أبو حييى ابن حممد املنياري نسبة لبني منيار 

إِن جده الذي وضع أول لبنة للقرص الذي بني يف مدينة متنطيط «ثم قال املؤلف: 
 ».كان له بعض األقارب يسكنون خارج مدينة متنطيط 

 وقرصهم يعرف بقرص اجلعافرة وهو أولوا قوة أيضا وأولوا بأس شديد.
تعرف بـ : إن منازلنا بتمنطيط كانت «ثم اسرتسل املؤلف يف احلديث فقال: 

 ».وبنو منيار أصل نسبهم ينتمي لقريش «, ثمَّ قال: »(جتعفرت), نسبة إىل اجلعافرة 
إن نزول جدنا بتمنطيط كل عام «ثم تعرض لضبط تاريخ تأسيس املدينة فقال: 

مخسة عرش من القرن التاسع, ثم استمر يف بيان قائمة سكان مدينة متنطيط الذين كان 
                                                 

 توجد حاليا قبيلة بني منيار يف ضواحي مدينة سعيدة جنوب مدينة وهران. )1(
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وجاء سيدي عبد اهللا العصنوين إىل توات «, فقال: »مسان جلهم من مهاجري مدينة تل
عام مخس وسبعني من القرن التاسع, وجاء سيدي حممد بن عبد الكريم لتمنطيط سنة 

 ».) ونزل بأوالد يعقوب882(
وهنا بني قوسني نذكر أن تاريخ وصول املغييل إىل توات انفرد بذكره وضبطه 

 غريه من بقية املؤلفني الذين ترمجوا تاريخ حياته. ) دونالبسيط يف أخبار متنطيطمؤلِّف: (
د تاريخ وصوله فقال:  ثم واصل املؤلِّف حديثَه عن اإلمام املغييل بعد أن حدَّ

وانتقل املغييل من أوالد يعقوب إىل بوعيل وبه رضحيه, وهو مشهور بالعلم الظاهر «
وقصته يف جالء اليهود من والوالية الباطنية, فهو آية اهللا يف أرضه, وحجته يف رشيعته, 

متنطيط حني ظهر منهم عىل نقض العهد واخلروج عن الذمة, وخالفه يف ذلك القايض 
سيدي عبد اهللا العصنوين حتى ترافعا بنازلتهام إىل علامء اآلفاق, فوافق األكثر رأي 

 العصنوين وقوله بناء عىل الظاهر.
رأي املغييل عىل ما بلغنا من  ووافق أهل الظاهر والباطن اإلمام السنويس والتنيس 

أمرمها, واسنتنرص املغييل هبام وبالعناية الربانية عىل جالء اليهود, وقد تقدم أنه مل 
) عىل التعريف باإلمام املغييل وقضيته, البسيطانتهى ما علق به مؤلِّف: (» يتناطح عنزان

صاحبه أدر  وهذا التعريف وإن كان موجزا ومقتضبا إال أن وزنه ال ينكر, حيث إن
بالقضية وأبعادها, إذ يمتاز عن أكثرية من خاض غامر هذه املعركة أنه مل يكن متحيزا 
لصف من الصفني املتعارضني, وعند تعرضه لقضية جالء هيود توات ومعارضة 

, ومن هنا »عىل ما بلغنا من أمرمها «العصنوين له, فقد تعرض هلا كمؤرخ بدليل قوله: 
نقض العهد واخلروج «باخلصوص أنه علَّل ثورة املغييل بسبب: كان لشهادته وزهنا, و

, ومل يرش ألبتة إىل ما ركز عليه القايض العصنوين استفتاءه, الذي اهتم فيه »عن الذمة 
ع اإلسالمي  املغييل من أنه تعد عىل اليهود عندما أمر هبدم كنيستهم وخالف الرشَّ
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ص الفقيه  الذي يكفل بحامية أهل الذمة, كام سنبني ذلك يف هذه الدراسة, إذ خصَّ
املعيار املعرب, عن فتاو يف موسوعته الفقهية: ( أمحد بن حييى الونرشييسالشهري 

) فصال مجع فيه فتاو فقهاء املغرب العريب املؤيدين إفريقيا واألندلس واملغرب
تعرض للقايض العصنوين يف وجهة نظره واملؤيدين واملدافعني عن اإلمام املغييل, كام 

), ذيل الديباجيف تأليفه: ( أمحد بابا التنكبتيهلذه القضية بعض علامء الرتاجم أمثال: 
), وابن عسكر يف: البستان يف ذكر العلامء واألولياء بتلمسانوابن مريم يف تأليفه: (

), ولضيق جمال هذه املحارضة من جهة, العارش دوحة النارش يف بيان علامء القرن(
در املذكورة بني أيدي القراء, اكتفيتُ باإلشارة إليها, ولنواصل وتداول هذه املصا

حديثنا عن الداعي احلقيقي لثورة املغييل عىل هيود توات, فعندما وصل إىل منطقة توات 
فون فيها كيف ما شاءوا, وسكاهنا املسلمون رؤساء  وجدها حتت سيطرة اليهود يترصَّ

د متنطيط أو خارجها, ومن ذلك أنه ومرؤوسون خاضعون ألوامرهم, يف عاصمة البال
وردت عليه استفتاءات من بينها سؤال اكتشف أخريا فقط, أي عندما مجع املرشفون 

مايو املايض) ـ موضوع هذه املحارضة ـ عنوانه:  5إىل  2عىل (امللتقى املنعقد بأدرار من 
جاب عنه ), فأحول قبائل يف آخر الصحراء ال تناهلم أحكام األمراء يسمون الغالئف(

املغييل, إال أننا ما زلنا مل نطلع عىل فحواه, ثم شاهد املغييل إحداث اليهود يف عاصمة 
عو ضيق البيعة العتيقة, فخاطب قايض البلدة مواطنه الشيخ  البالد متنطيط كنيسةً بِدَ
ه القايض استفتاءه ملعظم  عبد اهللا العصنوين يف القضية ومل خيف عنه نظره, فحينئذ وجَّ

ه استفتاءه األول إىل فقها ء بالد املغرب العريب: تلمسان, فاس, تونس ... الخ, وقد وجَّ
 .أمحد بن زكريمفتي تلمسان 

 وهذا نصُّ القايض العصنوين: 
سيدي (ريض اهللا عنكم) جوابكم الكريم يف مسألة وقع فيها النزاع بني طلبة «
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ور الصحراء, فقد الصحراء, وهي كنائس اليهود الكائنة يف توات وغريها من قص
وولده سيدي عبد اجلبار تشغيبا كاد أن يوقع فتنة, إذ سألني  املغييلشغب علينا فيها 

 ». عنها وعن فصول أخر يف شأهنم مما أنكره عليهم  الفجيجي
هدم الكنائس املسؤول عنها «فقال:  أمحد بن زكريفأجاب فقيه تلمسان ومفتيها 

 رأي املحققني يف الفقه املالكي الناظرين إليه يف ال جيوز بمقتىض الرشيعة املحمدية عىل
, الفتو »القضية, والتَّشغيب فيها من عدم التحقيق يف أصول املسائل الفقهية... الخ 

 ). املعياراملنشورة يف (
(مفتي تلمسان) هو منطلق هذه القضية  ابن زكريكان هذا االستفتاء وجواب 

, وهي كام نر أن »قضية هيود توات ): «راملعياالتي أطلق عليها الونرشييس يف (
ض إىل  العصنوينالقايض  يف القضية, التي أثبتها مؤلِّف  الوجه الثاينيف سؤاله مل يتعرَّ

نقضهم للعهد «) حيث علَّل ثورة املغييل عىل اليهود بسبب: البسيطكتاب: (
وقد رمى , وكام تعرض هلا بتفصيل اإلمامان السنويس والتنيس, »وخروجهم عن الذمة 

 يف سؤاله املطروح. » بالشغب الذي كاد حيدث فتنة «العصنوين املغييل وولده: 
ولنرجع إىل املغييل, فإنه كام سبق لنا ذكره بمجرد وصوله إىل متنطيط واالطالع عىل 
أحواهلا ورد عليه سؤال عن طائفة اليهود كانت ال تناهلا أحكام األمراء املسلمني أي 

ثم ترسع اليهود يف جتديد كنيستهم وتوسيعها فثار عليهم الرأي كانوا شبه مستقلني, 
العام, ووردت عىل قايض املدينة أسئلة من خمتلف اجلهات خصوصا من إبراهيم بن 
عبد اجلبار الفجيجي الذي كان مرجع كل املشاكل الدينية والسياسية يف بالد الصحراء 

 يف عهده, كام سنتعرض هلا.
ث متنطيط وباخلصوص وضع اليهود فيها, إىل أن ظهرت بقي املغييل يتتبع أحدا 

فتو اإلمامني السنويس والتنيس اللذين أيدا وجهة نظره يف القضية, فحينئذ مجع 
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أنصاره ودخل يف ميدان تغيري املنكر بيده ولسانه فهدم الكنيسة كام أشار إىل ذلك 
رص بالسنويس والتنيس الباحثون واملؤرخون بام ال شك فيه, حيث ذكروا أن املغييل استن

 يف حتريضه عىل هدم الكنيسة.
هذه هي أوضاع حالة البالد إذ ذاك, ولنقف قليال لتوضيح وضع اليهود يف  

 الصحراء, فإهنم كانوا ينقسمون إىل ثالثة أقسام: 
: يشمل اليهود األصليني الذين كانوا من أهل الذمة واملرشفني عىل القسم األول

 ن كانوا حكاما بأمرهم يف البالد وعاثوا يف األرض فسادا. قضايا جاليتهم وهم الذي
: اليهود األصليون الذين اعتنق آباءهم وأجدادهم اإلسالم واندجموا القسم الثاين

مع املسلمني وكانوا يرتددون عىل املساجد ويصومون رمضان وكانوا يعرفون باملهاجرة 
 وجتري عليهم أحكام املسلمني.

وع االستفتاء الذي ورد عىل املغييل وسبقت اإلشارة : وهم موضالقسم الثالث
إليه, وهم الذين كانوا يعرفون بالغالئف, وهذان القسامن: ـ أي املهاجرة والغالئف ـ 

 انضموا إىل بني ملَّتهم عندما أثريت قضية الكنيسة بِتمنطيط.
التجأ بنجاحه فيها, حيث  العصنوينوقد أسفرت املعركة التي أثارها وتبناها القايض 

املغييل إىل هجرة البالد وأقام بالسودان, فانتقم خصومه مِن ولده وحكموا عليه 
حمتفظا بمنصب  العصنوينباإلعدام, وهو الفقيه سيدي عبد اجلبار, كام بقي القايض 

هـ, وخلفه فيها  914القضاء ما يربو عىل الربع قرن, إذ مل يفارق خطة القضاء إال يف سنة 
وبقي سامل هذا  –يد سامل بن حممد ـ الذي كان من أعلم أهل عرصه ولد أخيه الشيخ الس

هـ وهذا هللا فيه دالئل واضحة عىل أن العصنوين وأنصاره  934قاضيا بتمنطيط إىل سنة 
وعىل رأسهم الطغمة اليهودية اكتسبوا انتصار الرأي العام بتمنطيط وبالد توات, ما يف 
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الشهري الشيخ إبراهيم بن عبد اجلبار  ذلك أدنى شك, وهذا ما يؤيده تدخل العامل
الفجيجي قايض فجيج يف عهده, الذي سبق لنا احلديث عنه, حيث ذكره القايض عبد اهللا 
العصنوين يف استفتائه لفقهاء بالد املغرب العريب, وذكر أنه كان اتصل بسؤال من عنده 

لفجيجي طلب منه توضيح القضية, أي قضية املغييل مع اليهود وقضايا أخر, وا
املذكور من أكابر علامء الصحراء, بل ومن أكابر علامء بالد املغرب العريب وقد أدىل 
بشهادة جوهرية يف موضوع هذا البحث, حيث انترص للمغييل وأدان خصومه وعىل 
رأسهم القايض العصنوين, وحكم عىل سكان توات حكام قاسيا ال يقبل أي تأويل, وهلذا 

ه يلقي أضواء عىل هذه القضية الشائكة التي مازلت إىل يومنا أثبته يف هذه الدراسة ألن
هذا حمل عناية الباحثني واملؤرخني, كام الزلت مكتنفة بالغموض, خصوصا وأن أنصار 
القايض العصنوين حاولوا إخفاء أحد وجهيها, وذلك أنه كام سبقت اإلشارة إىل ذلك, 

رص يف هدم الكنيسة املخالف أن قضية هيود توات ذات وجهني: الوجه الفقهي املنح
حلامية الدين اإلسالمي ألهل الذمة, والوجه الثاين يتعلق بالقضية التي ثار بسببها اإلمام 

 ».نقض اليهود للعهد وخروجهم عن الذمة «املغييل وهي: 
: هو الذي تشبث به القايض العصنوين وأنصاره من املفتني, ويف والوجه األول

 خ أمحد بن زكري الذي سبقت اإلشارة إىل فتواه.طليعتهم مفتي تلمسان الشي
أما املغييل فقد أيده بصفة جلية واضحة العاملان اجلليالن حممد بن يوسف 
د علم التوحيد, والذي كتب لتآليفه اخللود, حيث كانت  السنويس دفني تلمسان وجمدِّ

س يف جامعات العامل اإلسالمي من عهده إىل زماننا هذا, كاألزهر, وا لزيتونة, تدرَّ
والقرويِّني, وزميله العامل حممد بن عبد اجلليل التنيس صاحب التآليف املشهورة يف 
البالد اإلسالمية, خصوصا يف علم القراءات, كام أيَّده بحجج وبراهني مؤلِّف كتاب: 

), ورضب صفحا عن الوجه األول للقضية الذي اعتمده متنطيط أخباريف  البسيط(
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ز ع ليه القايض العصنوين استفتاءه, كام سبقت اإلشارة إىل ذلك, خصوم املغييل وركَّ
 وسار عىل منواله بقية املفتيني ببالد فاس وتونس.

ولنرجع إىل حكم اإلمام ابراهيم الفجيجي يف هذه القضية التي إن قيست فتواه 
بالفتاو السابقة الذكر التي أدان أصحاهبا املغييل نجدها أرجح, وأصوب, وأصح, 

شاهد عيان أدر بقضية هيود توات من بقية املفتني املذكورين الذين عللوا حيث إنه 
وركزوا فتاوهيم عىل سؤال القايض العصنوين الذي طرحه عليهم, وقرائن األحوال تدل 
أهنم جيهلون أو جتاهلوا أوضاع اليهود بتمنطيط وترصفاهتم فيها املنافية لسلوك أهل 

دين, إذ ما ثار عليهم املغييل إال لعدم مراعاهتم الذمة حتى يضمنوا ألنفسهم محاية ال
 لذلك, وقد حرص جل املنترصين للمغييل أن ثورته كانت لعدم مراعاة اليهود لذلك.

يِّدين  ن بدايتها إىل هنايتها ويقارن بني فتاو الفقهاء املؤَ فإن الذي يتتبع القضية مِ
كم إبراهيم الفجيجي عىل للقايض العصنوين, والفتاو املؤيِّدة للمغييل, خصوصا ح

ح وجهة نظره, ال  د حلظة يف تربير موقف الفجيجي, ويرجِّ أهل توات وإدانتهم, ال يرتدَّ
يف امليادين الفقهية, بل يف امليادين السياسية أيضا, بناءً عىل أنَّ الفجيجي عالوة عىل ما 

ينية, فقد تتبَّع  كان يتمتَّع به من مكانة يف بالد الصحراء, وبالشجاعة األدبية والغرية الدِّ
هذه القضية من بداية ظهورها, ومل حيكم حكمه ـ ولو كان قاسيا حيث مجع فيه كل 
السكان ـ إال بعد هنايتها وختامها, ومل خيفِ هذا اجلانب عىل ابن أخيه أيب القاسم الذي 
شاركه يف حكمه وقال مشريا إىل قصيدته التي أرسلها القايض العصنوين وأنصاره: 

 ».ما صح عنده ... عند«
ولنرجع اآلن إىل احلديث عن شهادة إبراهيم بن عبد اجلبار الفجيجي التي أثبتها 
ه املذكور يف رشح قصيدته املشهورة بـ :  ولد أخيه الشيخ أبو القاسم يف ترمجة عمِّ

لوانية( ) يف الصيد, فقال بعد ما ذكر إحد قصائده ذم فيها أهل بلده فجيج خلرب السَّ
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وله أيضا قصيدة المية يف معارضة أهل توات من بالد الصحراء «ال: يطول, فق
وفقيههم العصنوين التلمساين والرد عليهم عندما صح عنده إكرامهم لليهود هبا ـ أي: 
بتمنطيط ـ وتعظيم قدرهم لدهيم فيها, وإباحتهم من األمور ما منعهم من الرشع 

يصيبونه من دنياهم, فجعلوا ذلك نظرا ملا «, وجعل ذلك حمصورا يف قوله: »العزيز 
ثمن إخراجهم, وريض بذلك أعلمهم وأعالهم, كام ريض عنهم أجهلهم وأدناهم 

ه ـ : «, إىل أن قال الشارح املذكور: ...»  قال يف أوهلا ـ أي: عمُّ
 أيا قاطني توات فاصغوا إىل قـويل
 أأنــتم عــىل ديــن النبــي حممــد
ــيكم ــوهم عل ــالكم رشفتم ــام ب  ف

 رأي رأي فقـيهكمفإن كان هذا الـ
 

 فقــد آن أن أبــوح بــالبعض والكــل
ــتم واليهــود شــكل إىل شــكل  أم أن
 واإلسالم أوىل أن يرشف يف األصل
 فام الظن بالسـفيه والنـاقص العقـل

 

وقد رأينا أن إبراهيم بن عبد اجلبار صاحب القصيدة ما أقدم عىل حكمه هذا الذي 
فإن كان «صنوين الذي عناه بقوله: أدان فيه سكان توات وركزه عىل إدانة القايض الع

مل يرسل القول عىل عواهنه, بل كان من الذين اهتموا هبذه » هذا الرأي رأي فقيهكم 
القضية عند ظهورها مبارشة حيث أشار إليها القايض العصنوين يف استفتائه الذي 

لده لقد شغب علينا فيها املغييل وو«وجهه إىل علامء بالد املغرب العريب وقال فيه: 
 ».سيدي عبد اجلبار تشغيبا كاد أن يوقع فتنة ... الخ 

فمن كل ما سبق لنا ذكره تبني لنا أن إبراهيم بن عبد اجلبار تتبع عن كثب هذه 
القضية, كام ذكرنا من بدايتها إىل هنايتها, وأن إصداره حلكمه الذي أدان فيه أهل توات 

أخيه املذكور, وهوال يقل مكانة  مجيعا كان نتيجة دراسة عميقة وقد شاركه حكمه ولد
وال قيمة يف األوساط العلمية عن عمه, وقد خاض بدوره معارك دينية وسياسية يف 
عهده من بينها املعركة الفكرية التي أثارها تلميذه أمحد بن القايض أيب حميل عىل صهره 
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خلدها  الشيخ عبد القادر بوسامحة دفني األبيض سيدي الشيخ, وشارك فيها علامء أجلة
 ابن أيب حميل يف عدة تآليفه ال زالت إىل يومنا هذا حمل عناية للكتاب من خمتلف األجناس.

وعىل كل حال فإن التاريخ أنصف املغييل وبرأه من التهمة التي حاول خصومه  
إدانته هبا, واحلكم القايس الذي حكمه الفجيجي عىل أهل توات رؤساء ومرؤوسني 

 كن تلقائيا, بل كان هناك ما يربره.وعىل رأسهم فقهاؤهم مل ي
نكتفي هبذا القدر ولنواصل حديثنا عن بقية ترمجة املغييل بام تعهدت به يف تقديم 
هذه املحارضة, والتعرف لبقية اجلوانب التي طرحها مؤرخو ترمجته من بينها الظروف 

اجلو  التي هاجر فيها املغييل بالده تلمسان, وذكر أحد مرتمجيه أن السبب فيها هو
املكفهر الذي كان يسود تلمسان إذ ذاك بعد سقوط مملكة غرناطة وهتديد الطاغية 
اإلسباين لغزو تلمسان, وهذا الرأي وإن كان هناك ما يربره ويؤيده, إال أننا ما دمنا يف 
فرتاضات فال مانع من أن نذكر بأن تلمسان شاهدت أحداثا أخر يف ذلك  ميادين االِ

اف ملكها املتوكل عىل مؤامرة اإلطاحة بملكه, وكان من مجلة العهد من بينها اكتش
 874املتهمني اإلمام أمحد الونرشييس الذي امتهن فصودرت أمواله وهدمت داره سنة 

 ».فقد التجأ إىل فاس إىل أن ختم حياته هبا « ومل ينج بنفسه إال بمعجزة, 
لقايض العصنوين الذي كان هلذه احلادثة يف صفوف العلامء, وال مانع من أن يكون ا

, وهاجر معه أفراد أرسته من املصابني بشظايا هذه التهمة, إذ 875هاجر تلمسان سنة 
كانت أرسته من األرس العلمية التي توارثت العلم قرونا وكانت أول أرسة علمية 
هاجرت إىل متنطيط, واملغييل وإن تأخرت هجرته إال أنه كانت له عالئق بالونرشييس 

 أقرب تالميذه.   حيث كان من
إىل هنا ينتهي بحثنا عن تاريخ متنطيط وأدوار اإلمام املغييل هبا يف قضية هيود توات 
كام أطلق عليها ذلك الونرشييس يف موسوعته الفقهية السابقة الذكر, وهي قضية جديرة 
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باالهتامم والتعمق يف دراستها وقد حظيت بام تستحقه خصوصا عندما فكرت اجلزائر يف 
ة ملتقى خصص إلحياء ذكر هذا العامل الذي يعد بحق يف طليعة قائمة أبطال إقام

اإلسالم, وقد ساهم فيه علامء أجلة من خمتلف دول إفريقيا, وأثروا مآثره بوثائق هامة 
أصيلة كانت حتتفظ هبا بلداهنم, وعرضوا الكثري منها يف املتحف الذي خصص 

مع ترمجة مفصلة عن أطوار حياته وجل ما الستعراضها, واملغييل جدير بتأليف خاص جي
كتب عنه املسلمون واألجانب, ال قضية هيود توات وما أثارته من جدل وحماورات, بل 
آراءه يف قضية اخلالفة اإلسالمية وقضية الثقافة األجنبية هاتان القضيتان اللتان ال زالتا 

سالمية, أما الثقافة حمل عناية الباحثني من املسلمني واألجانب خصوصا اخلالفة اإل
األجنبية التي كانت تنحرص يف علم املنطق والفلسفة انطالقا من القرن الثالث الذي شهد 
ترمجة تآليف اليونان, وقد خصصت بتآليف ودراسات من أمهها دراسة ألقاها العامل أمحد 

الئق زكي باشا املرصي يف مؤمتر املسترشقني املنعقد يف أثينا, وقد خصص دراسة قيمة للع
الثقافية بني اخلالفة اإلسالمية يف عهد ازدهارها مع اليونان, وقدم للمؤمتر الذي رافقه 
فيه ثلة من كبار علامء املسلمني عينات من نوادر التآليف املرتمجة من اليونانية إىل العربية, 
أما موقف املغييل من الثقافة األجنبية فإنه ينحرص يف مناظرته للسيوطي الذي أفتى 

حريم املنطق, إذ قضية الثقافة األجنبية املنحرصة يف علمي املنطق والفلسفة اليونانيني بت
واجهها املغييل يف عهده ورغم شهرة العلامء الذين أفتوا بتحريم قراءة علم املنطق يف عهد 
املغييل كاألئمة أمحد بن تيمية وابن صالح والنووي, فقد ناظر املغييل اإلمام جالل الدين 

ي عندما اجتمع به يف رحلته إىل املرشق وتبادل معه قصيدته املشهورة التي أظهر السيوط
فيها أن املمنوع من الثقافة األجنبية هو ما خيص العقائد اإلسالمية, أما بقية العلوم 
خصوصا املعروفة يف عهدنا بالتكنولوجية فال مانع من تعليمها, بل جيب تعلم العلوم 

هبا, إال فيام يرجع للعوم الدينية, وقد أثبت رأي املغييل يف بقطع النظر عن عقائد أصحا
قراءة علم املنطق الذي رد به عىل السيوطي كثري من علامء الرتاجم من بينهم صاحب: 
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 ) يف ترمجته للمغييل.البستان يف ذكر العلامء واألولياء بتلمسان(
يف أجوبته لألسقيا أما نظريته يف اخلالفة اإلسالمية فقد بينها بصفة واضحة جلية  

ملك السودان يف عهده, وقد نرشت هذه األجوبة منذ عرش سنوات باجلزائر بفضل 
 املتحدث عنه يف هذه املحارضة. عبد القادر زبايديةحمققها ونارشها الدكتور 

, إن »اليشء باليشء يذكر «ولنختم هذه املحارضة بناءا عىل القول اجلاري:  
التي كانت تنحرص يف علم املنطق والفلسفة وذكرت احلديث عن الثقافة األجنبية 

موقف اإلمام املغييل يف دفاعه عن قراءة علم املنطق ومناظرته لإلمام السيوطي يف 
وجهة نظره, إال أن اخلالف الذي أثاره علم املنطق يف صفوف العلامء ظاهر, وقد أشار 

 خصصه لعلم املنطق:  إليه العامل اجلزائري عبد الرٰمحن األخرضي يف التأليف الذي 
 اخللـــف يف جـــواز االشـــتغال
 فــابن الصــالح والنــواوي حرمــا
 والقولـــة املشـــهورة الصـــحيحة
ــــاب ــــنة والكت ــــا رس الس  مم

 

 بـــــه عـــــىل ثالثـــــة أقـــــوال
ـــام ـــي أن يعل ـــوم ينبغ ـــال ق  وق
ـــــل القرحيـــــة  جـــــوازه لكام
ــــواب ــــه إىل الص ــــدي ب  ليهت

 

 ه.ا
تركت مأساة وضحايا وكان  أما فيام خيص الفلسفة فأمرها اخلالفات التي أحدثتها

الفقهاء يتتبعون املتهمني باالنتصار إليها وعينوا هلا حماكم تفتيش حماطة بالكتامن, وملا 
كان تقدم لنا ذلك عند إثارة هذا املوضوع وموقف مرتمجنا املغييل يف قضية علم املنطق 

ا كان من ضحايا جرنا احلديث إىل إماطة اللثام عن عامل من أكابر علامء اجلزائر وأدبائه
الثقافة األجنبية إذ اهتم بانتحاله للفلسفة وحوكم بمحكمة رسية أقامها له خصومه 
بإحد العواصم اإلسالمية ـ خارج بالده ـ كان يرتدَّد عليها وكان أعضاء جملسها من 
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كبار فقهاء تلك العاصمة, ملا مثل أمام املجلس وطرحت عليه األسئلة: أجاب عنها 
معرتفا بانتحاله الفلسفة ومفتخرا هبا وبأمهيتها ومشيدا هبا, وقد اعرتف واحدا واحدا, 

حمرر الوثيقة الذي كان من املكفرين للفالسفة, بأنه أفحم أعضاء املجلس وكانت 
النتيجة تقييده يف سجل الزنادقة الذين هتدر دماؤهم, أي حكم عليه باإلعدام, 

يف بالده عيشة العزلة واملسكنة واالنزواء, والغريب يف األمر هو أن هذا املتهم كان يعيش 
وقد اختلف مرتمجوه فيه رغم أن من اعتنوا برتمجته كانوا من أكابر علامء الدنيا يف عهدهم 
أمثال لسان الدين اخلطيب وأمحد املقري وابن خلدون وغريهم, وهذا األديب هو أبو عبد 

ترمجة حياته مكتنفة بالغموض هـ) الذي بقيت 708ـ  650اهللا حممد بن مخيس التلمساين (
إىل أن ظهرت وثيقة أصيلة جوهرية وهي عبارة عن رسالة كتبها بخطه قبل وفاته بست 
وعرشين سنة ألحد أصدقائه كان من قضاة العاصمة اإلسالمية التي نصبت له فيها حمكمة 

املفقود  تفتيش كام اكتشفت وثيقة أخر ال تقل عنها أمهية ـ إال أهنا كانت يف حكم التاريخ
ـ وكان صاحبها رغم أنه من أعداء الفالسفة ومل يرتدد يف حكمه عليهم بالكفر والزندقة, 
إال أنه كان مؤلفا أمينا, وإن ألزمته ظروف قاهرة هلذا التأليف ترضية مللك عهده, فقد 
ختلص من أداء األمانة يف دائريت النزاهة والصدق, خصوصا فيام خيص استعراضه 

سيق إليها وباغت حماكميه بشجاعة وثبات, بل رصح بآرائه وأشاد للمحاكمة التي 
ثُ عن املغييل واجلوانب املجهولة من تاريخ حياته, خصوصا  بمذهبه, وإِين ما دمت أحتدَّ

) الذي كان مفقودا ومل يكتشف إال البسيطفيام يتعلَّق بقضية اليهود التي استوعبها كتاب (
نا احلديث عىل  ذكر موقف املغييل يف قراءة علم املنطق الراجع إىل يف عهدنا هذا, وجرَّ

التي اجتازهتا البالد اإلسالمية وكان من بينها: الفلسفة التي ذهب « الثقافة األجنبية 
رين , ختمتُ هذه الدراسة بنموذج من نامذج ضحاياها )1(»ضحيتها كثري من أكابر املفكِّ

                                                 
 باريس. 1967دجنرب  253عدد  )Histone(جملة   )1(
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هذه الكتب التي كانت ضمن قوائم مل يكشف النقاب عنه إال يف عهدنا هذا, وهلذا فإن 
الكتب املفقودة, ينبغي لنا أن ال نرتكها معرضة للضياع إما يف اخلزائن العامة أو اخلزائن 
اخلاصة, ونعطي األولوية واألسبقية لكتب أخر بدعو أهنا هتم اجلامهري وتلقى 

 الرواج, بخالف كتب الرتاث فإِهنا ال هتم إال فئة قليلة. 
 ملتقىذر حيث إنني مل أقترص عىل نصِّ املحارضة التي ألقيتُها بـ (هذا, وإين أعت

  أدرار) وكان جماهلا حمدودا, بل أضفتُ إليها صفحاتٍ دعاين إليها سياق املوضوع.
 

 املهدي البوعبديل
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  جوانب من تاريخ تمنراست

  )1(قافي والحضاري عبر العصورالثَّ 

رفت قرية متنراست باسم واد هبا ملا اختذ  1920ت قاعدة لبالد التوارق, يف سنة عُ
الذي كان مركز املنطقة. من بداية  )Motylinski()2موتيالنسكي ( بدال من حصن

االحتالل الفرنيس يف أواخر القرن التاسع عرش, كانت متنراست يف أول عهدها قرية 
بسيطة ال يزيد عدد سكاهنا عن اثنني وعرشين أرسة, عرفها إثر االحتالل الفرنيس 

وبقي هبا إىل أن قتل فيها  1905بارشة األسقف دوفوكو الذي اختارها لإلقامة سنة م
اخرتت متنراست القرية البسيطة التي حتتوي عىل اثنني وعرشين «فقال:  1916سنة 

كانونا موقعها يف قلب جبل اهلجار منعزلة عن القر املسكونة, إذ يلوح يل أن هذه 
ورويب, وال تتخذ فيه قواعد عسكرية وال حمطة القرية ستبقى بعيدة عن العمران األ

الالسلكي, وال تقيم فيها خمتلف البعثات واإلرساليات, وهلذه األسباب اخرتت هذا 
 اهـ ما دونه دوفوكو يف بعض كتاباته.» املكان اهلادئ, وألقيت فيه عصا التسيار

مهم كانت متنراست حماطة بقر, أو جتمعات, يسكنها احلراطني الذين يستخد 
التوارق يف املهن التي يأنفون مبارشهتا بأنفسهم كالفالحة, إن أرض التوارق كانت متتد 
من الشامل إىل اجلنوب بنحو األلفني كلم ومن املرشق إىل املغرب بنحو األلف كم وكان 

آالف نسمة, وملا اختذت  10عدد سكاهنا إثر االحتالل الفرنيس عىل منطقتها ال يتجاوز 

                                                 
   صفحة. )56(املحارضة عىل نسخة خمطوطة تقع يف  اعتمدنا يف إثبات هذه    )1(
اوت ومل يبق من احلصن إال اآلثار.  )2( غَ وْ   يعرف اآلن بتاغَ
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اهنا, وقد زارها سنة  1920جار سنة قاعدة بالد اهل  1932بقيت عىل بساطتها وقلَّة سكَّ
ن Deschampوكان بصحبته اجلنرال دوشام ( كاردالوايل العام باجلزائر  ) الذي دوَّ

ها به رحلته( ستنِدا إىل ما وصفَ واآلن استحال «قبله فقال:  دوفوكو) فوصف متنراست مُ
ان هذه عدد كوانينها ونمى بعد أن كان اثنني  وعرشين وصل إىل أربعني, ويطل عىل سكَّ

) كام Catelan) وقد بني بالقرية أيضا نزل كاتالن (Laperrine( الكوانني حصن البرين
 اهـ . » م 1930بني مركز للربيد, وسكنها األوروبيون, وأقيم فيها معرض سنة 

ن وصف متنراست قاعدة بالد التوارق, وجباهلا اخمة, التي  هذا كلُّ ما وصلنا مِ الشَّ
صوا هلا عرشات التآليف, سنستعرض  خني والفنَّانني, فخصَّ لفتت أنظار الكتَّاب واملؤرِّ
ن  ف هذه املنطقة مِ ثُ عن بعض مَن عرّ راسة, وقبل ذلك نتحدَّ نها يف هذه الدِّ عيِّنات مِ
خ اجلزائري حممد أبو راس  الباحثني املسلمني بعد الفتوحات, ولنبدأ بتعريف املؤرِّ

) عند تعريفه عجائب األسفار ولطائف األخبارالذي قال يف كتابه: ( )1(النارصي 
قلت وقد أخربين الطالب األجل الناسك األمثل, شقيقي «... لقبائل صنهاجة قال: 

د اهللا رضحيه, وأسكنه من الفردوس فسيحه, وكان ذا معرفة بتلك  سيدي عبد القادر برّ
ة أربع وتسعني لسودان وكان إخباره يل بذلك ملّا سألته سنالبلدان ملا مرّ هبا, وختطى إىل ا

ثم إن صنهاجة أهل اللثام املعروفون عندنا «..., إىل أن قال: ...»)1194ومائة وألف (
بالتوارق, مساكنهم بني السودان وبني الرمال, التي هي ختوم بالد الرببر, متصلون 

احل النيل باملرشق, وهو اآلن عىل بالبحر املحيط هلذا العهد يف املغرب العريب إىل س
اختالف الكلمة واختالف السند, عىل عهدهم األول بعضهم يعطون الطاعة مللك 
السودان, ويفرون يف عسكره, وهلم رشف بأرضهم, ومتر عليهم القوافل إىل السودان, 
فكان أحب يشء عندهم الدخان, وإن أراد أحدهم األكل تنحى قليال ونصب درقته 

                                                 
   .)هـ1237ـ  1165(حممد أبو راس النارصي املعسكري  )1(
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م حذرا من أن يروا فمه, وإن ظفروا يف غزوهم بامل أخذوا منه اإلبل والبقر, بينه وبينه
امهم ـ يقال هلم العناد, وبيوهتم من اجللد,  وأما الغنم فيأخذها حشمهم ـ أي: خدّ
وإن ذبحوا لضيف, مجعوا له كل اللحم فيأكل والباقي يتزود به, وبإزائهم رهط يقال 

نْتَ ( كنت باشامم  هي  اآل ن بعضها تابع ملايل وبعضها ملوريتانيا ) وأفراد قبيلة هلم كُ
كنت ينتمون إىل بني أمية واألنصار, مل تتغري اللغة العربية عندهم إىل اآلن, هكذا 
أخربين شقيقي سيدي عبد القادر (رمحه اهللا), واخليل عندهم قليلة أو معدومة, 

عيد من بطون رياح عرب ويركبون من اإلبل الفاره, يسموهنا النجيب, وهلم مع بني س
ورقلة وقائع وغارات إىل اآلن, ويغريون أيضا عىل سوف وغدامس وفزان وغريهم, 
لطان, وعىل  ن بني يفرن ومن مغراوة, وأمريهم يقولون له  السُّ وأما أهل ورقلة فهم مِ
عرشين مرحلة إىل القبلة منحرفا قليال إىل املغرب بلدة نكدة لصنهاجة, وقد اجتاز هبم 

ن جتار مايل أيام أيب عنان, فأعطوهم اثني عرش ألف راحلة زكاة, وأما أهل فجيج نفر م
» وتيكرارين وتوات وأكثر مصاب, فكلُّهم صنهاجة, وبعض مصاب ملاية, واهللا أعلم 

خ أبو راس يف التعريف هبذه الناحية, أثبتُّه عىل طوله ملا اشتملَ عليه  اهـ  ما كتبه املؤرِّ
ن الفوائد, إذ أنه  قريبُ عهد لالحتالل الفرنيس, فلم يطرأ عىل الناحية تغيري كبري, أما مِ

ن املصادر األجنبية, وهي يف جمموعها  هم استمدَّ كتاباته مِ رون, فإنَّ معظمَ الكتَّاب املتأخِّ
 لكشفِ أَقنعتها بعضُ الكتَّابِ األجانب  ن تَشويه وتَزييف, وقد تصدَّ ال ختلو مِ

راسة. أنفسهم, وسنبنيِّ ذلك يف مَ  ن هذه الدِّ  وضعِه مِ
م  فوا هذه املنطقة بعد الفتوحات اإلسالمية, فنجد أمثلهُ ولنرجع إىل بقية مَن عرَّ
ن بينهم التوارق الذين  ص ملوك السودان ومِ م أبا عبيد البكري, الذي خصَّ وأسبقهُ
فا بقاعدهتم األوىل وهي أوداغست, فقال يف تأليفه:  ينتمون إىل صنهاجة, فقال معرِّ

وهي ـ أودغست ـ مدينة كبرية, هبا جامع, ومساجد كثرية, يف ): «املسالك واملاملك(
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اهنا: »مجيعها املعلِّمون للقرآن, وحوهلا بساتني  وهم أرباب «, إىل أن قال يف وصف سكَّ
جل فيه كالم جليسه  هر كلّه, ال يسمع الرَّ م جزيلة, وأموال جليلة, وسوقها عامر الدَّ نِعَ

بان حسنة, لكثرة مجعه وضو ة, وهبا مَ ضاء أهله, وتبايعهم  بالتّرب, وليست عندهم فضَّ
ة, وأمراضهم احلميات والطِّحال, ال يكاد  ومنازل رفيعة, وهو بلد ألوان أهله مصفرَّ
بيب من بالد  لَّتَني أحد منهم, وجيلب إليها القمح والتمر والزَّ ن إحد العِ خيلو مِ

اهنا أهل إفر يقية, وبرماجنة, ونفوسة, ولواتة, وزناتة, ونفزاوة, اإلسالم عىل بعد, وسكَّ
هؤالء أكثرهم ... وجيلب منها العنرب املخلوق اجليِّد لقربِ البحر املحيط منهم, وذهب 
ه, وكان صاحب أودغست يف عرش مخسني  د ذهب أهل األرض وأصحّ أدوغست أجوَ

ن ع ن صنهاجة, وكان قد دان له أزيد مِ ن وثالثامئة تني يروتن رجل مِ رشين ملكا مِ
ودان كلُّهم يؤدِّي له اجلزية   اهـ .» ملوك السُّ

كر يف  م الذِّ خ أبو راس املتقدِّ حه ما ذكره املؤرِّ ومما يؤيِّد هذا التَّعريف ويوضِّ
ومتيَّزوا باللثام بني األمم, وهم بطون, «التَّعريف بصنهاجة تفصيال ومجلة فقال: 

إىل قبلة برقة, وهم الذين يقال هلم التوارق, ومساكنهم ما بني البحر املحيط باملغرب 
وكان دينهم املجوسية ثمَّ أسلموا بعد فتح األندلس, وكان يتلوتان من ملوكهم يركب 

ن السودان.   يف مائة ألف نجيب ـ أي: مهري ـ ويؤدِّي له اجلزية عرشون ملكا مِ
خ الفرنيس  ف املؤرِّ ) وكان  يخ املغرببتاريف تأليفه املسمى ( )1(هنري تراسكام عرَّ

هذا التأليف يدرس يف ثانويات املغرب األقىص يف عهد احلامية,  فقال عند تعريفه لدولة 
رف الصنهاجيُّون بعدَ الفتوحات اإلسالمية «املرابطني اللمتونيِّني الصنهاجيِّني :  وقد عُ

ىل بامللثمني, وكانوا متفرقني من غدامس إىل املحيط األطلنطي, ومن جنوب املغرب إ

                                                 
 (األستاذ بجامعتي اجلزائر والرباط )Henri Terrass(هنري تراس  )1(

Histoire du Maroc, Editions atlantides  Casablanca 
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السنغال والنيجر, ويف القرن التاسع امليالدي كانت مجوعهم تشمل ملتونة ومسوفة, 
وكانوا جيوبون الصحراء, وحينئذٍ اختذوا أودغست قاعدة حكمهم, فنظَّموا التجارة 
ن  التي اختذوا هلا مراكز وحمطَّات طول الطريق الذي يربط بينها وبني بالد الشامل مِ

ن جهة أخر جهة, وبينها وبني صحراء م  اهـ . » رص مِ
ان األصليِّني هلذه املناطق كانوا قبائل السود  خون أنَّ السكَّ وقد أمجع املؤرِّ
واحلراطني, وملا نزحت صنهاجة إىل هذه النواحي من بالد الشامل ابتداءً من القرن 

ان األصليِّني  لَت قبائلُ صنهاجة السكَّ ـ أي: الثالث قبل امليالد, وقيل: قبله بكثري, أجْ
نوج السود ـ والزال هذا املوضوع يثري عناية الباحثني, ويف سنة   1976احلراطني والزُّ

ملا انعقد املؤمتر الدويل الثاين لدراسة ثقافات غريب البحر األبيض املتوسط باملطة, 
حراء األستاذ  هري بدراساته يف تاريخ الصَّ ص الباحث الشَّ البولندي  لويسكيخصَّ

نها تاريخ جالء قبائل صنهاجة من الشامل إىل اجلنوب, كان أمراء هذه دراسةً قيِّمة ضمَّ 
القبائل وسالطينها, كام أطلق عليهم ذلك املؤرخون (بعدما اشتهرت الناحية باكتشاف 
نوا  ن خمتلف بلدان املعمورة), كوَّ هب فيها, وصارت مقصد قوافل التُّجار مِ مناجم الذَّ

خ جمموعةً إلماراهتم, أو دوهلم, يتد اولون حكمها, وهذا هو ما سبق لنا ذِكره, للمؤرِّ
ن ملوكهم يركب «أيب راس الذي قال:  وهم الذين يقال هلم التوارق ... وكان يتلوتان مِ

 اهـ .» يف مائة ألف نَجيب ـ أي: مهري ـ ويؤدِّي له اجلزية عرشون ملكا من السودان 
دام ند القُ رين ـ مسلمني نكتفي هبذا القدر يف تعريف هذه الناحية عِ ى واملتأخِّ

ا كانت حملّ اعتناء  وأجانب ـ وقد امتازت ناحية التوارق عرب تارخيها الطويل أهنَّ
خني الذين اعتنَوا بتارخيها احلضاري والعقائدي, خصوصا ملا احتفظت  الباحثني واملؤرِّ

دران الكهوف, تبار ر احليوانية عىل جُ وَ ن الكتابة اخلاصة هبا, وآثار الصُّ  هؤالء به مِ
نان  ب يف صفوفهم مَن أَطلقوا العَ ن األوروبيِّني وترسَّ هم مِ الكتَّاب الذين كان معظمُ
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ياسية والعقائدية,  للخيال واألوهام, دعاهم إليها الوصول إىل تدعيم أغراضهم السِّ
ا أقرب إىل األساطري منها إىل الواقع  روا بالدَ التوارق صورا أقلُّ ما يقال فيها أهنَّ فصوَّ

وا لنقضها ا هات وتصدَّ ن حسنِ احلظِّ أنَّ الذين كشفوا القناع عن هذه الرتُّ لتارخيي, ومِ
هري  والردِّ عىل أصحاهبا هم كتَّاب  أوروبيُّون, وكان يف طليعتهم الكاتِب  الفرنيس الشَّ

ري ( كلود موريس روبري رين جريدة صد اجلزائرأحد حمرِّ ) اليومية لسان حال املعمِّ
 جريدةيف عهد االحتالل, والتي عوضت واستولت عىل إدارهتا ومطبعتها ( الفرنسيِّني
) اليومية احلالية, وقبل أن أستعرضَ آراء وانطباعات هؤالء الكتَّاب الذين كان املجاهد

نغال واجلزائر تسعى بشتَّى  جلُّهم فرنسيِّني إذ كانت فرنسا بعد احتِالهلا لبالد السِّ
حر زامحة ومعارضة الوسائل لضمِّ مناطق الصَّ ى يف طريقها مُ ودان, وكانت تلقَ اء والسُّ

ول األخر, وبعد أخذٍ وردٍّ دعا الوزير األملاين  الذي عقد  )Bismarck(بسامرك الدُّ
قيق وباطنه تقسيم مناطق النُّفوذ بإِفريقيا,  مؤمترا ظاهره يدعو إىل مقاومة التِّجارة يف الرَّ

كذلك ترضيةً واستجابةً  املؤمتران انعقاد هذا م, وك1885) سنة برلني مؤمترفانعقد (
ذها تَغطيةً حلملتِه  قيق التي اختَّ للحملة التي شنَّها الكاردينال الفيجري ملقاومة بَيع الرَّ
ينية يف  ؤون الدِّ صت وزارة الشُّ ن بلدةِ بسكرة, وقد خصَّ نطلقها مِ التَّبشريية, وكان مُ

ابع للفكر اإلِسالمي املنعقِ  د يف تيزي وزو حركةَ التبشري ونشاطات امللتقى السَّ
ن التَّوضيح والبيان.  حراء بمزيدٍ مِ  الكاردينال الفيجري يف الصَّ

م إىل حتصيل أملانيا عىل بلدان 1885) املنعقد سنة مؤمتر برلنيهذا, وقد أسفر (
الكامرون وطوڤو وزنجبار وبقي نصيب األسد لفرنسا التي مكنها احتالهلا للجزائر 

ن كثبٍ عىل املناطق املتامخة ملمتلكاهتا,  والسنغال لتها اإلطالع عَ عطيات خوَّ ن مجع مُ مِ
واد األوروبيِّني,  دا لبالد التوارق التي استعصت عىل الرُّ وكانت بِدايتها دراسة مفيدة جِ

ض لالغتيال.   إذ جلُّ مَن حاول اخرتاق آفاقِها تعرَّ
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راسات دراسة مجعها إسامعيل م اجلزائري بإِدارة  كانت أول هذه الدِّ بورضبة  املرتجِ
مها سنة  ائد اجلغرايف الفرنيس 1850األغواط, فقد قدَّ م, ثمَّ أعقب إسامعيل بورضبة الرَّ

)Duveyrier) وقد حظي تأليف ,(Duveyrier ِذ مصدرا للكتَّاب الذين كتبوا ) بأنه اختُّ
حايف كلود ةً إىل أن ظهر كتاب الصَّ ذوه حجَّ  Claudeموريس روبيري ( عن التوارق, واختَّ

Maurice Robert(   دِّ عىل 1938سنة  فيه للرَّ صه لرتمجة دوفوكو فتصدَّ م, وقد خصَّ
) يف التوارق ونقضها, كام أحلق (بديفريي) جل الكتَّاب الذين Duveyrierمعظم آراء (

د  أرسفوا يف افرتاءاهتم عن تاريخ التوارق فمزجوا فيها معلومات خيالية هي جمرَّ
حايف افرت نات, وهذه بعض العيِّنات مما كتبه الصَّ يف  كلود موريس روبيرياضات و تكهُّ

ك اهلقارتأليفه الذي سامه: ( حراءشارل  حياة) أو (ناسِ ), وقد طبع هذا دوفوكو يف الصَّ
قال يف املوضوع بعد مرور ربع قرن عىل احتالل  )1(م, 1932التأليف يف اجلزائر سنة 

بأن التوارق يكنون اإلعجاب والتَّقدير لفرنسا, كام  )2(حفيِّنيكتب أحد الص«اجلزائر: 
لتهم بفرنسا يف ميادين  اهنا يف ربط صِ ذكر بأن التوارق أمة قوية مهابة يرغب سكَّ
التِّجارة, وهم يشغلون موقعا واسعا بني الصحراء اجلزائرية والتومبوكتو, ويبلغ عدد 

اهنم مليون نسمة, وقد جعلهم موقعهم اجل لة وصلٍ بني اجلزائر سكَّ غرايف صِ
لة بيننا وبني مستعمراتنا السنغالية   اهـ .»وتومبوكتو, وستمتدُّ فيام بعد هذه الصِّ

هذه الرتهات نرشت بجريدة «ثم عقب كلود موريس روبيري عىل هذا الرأي بقوله:  
ف وبعد نص«, ثمَّ واصل تعقيبه عىل هؤالء الكتَّاب فقال: » 1856تصدر يف وهران سنة 

هري بول لووروا بوليو (  Paule Leroyقرن فقدت مصابيحنا إنارهتا حيث إن الكاتب الشَّ

Baulieu بوع لٍ خياطب حكومة فرنسا قائال: انرشوا  األمن يف هذه الرُّ ) كتب مِن دون خجَ
من أن  حراء بعد حقبة مِن الزَّ عة, ثم أَضيفوا إىل ذلك جلب املياه, فحينئذ يمكن للصَّ اسِ الشَّ

                                                 
.(1)   Edition baconnier  Alger 1938.(1 (  

    capitaine Brassilard " Les deux missions Flatters.صاحب هذا القول :  )2(
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 اهـ .»ي عرشة ماليني نسمة, إن مل تكُن عرشين مليوناتغذِّ 
إنني مل أخرتع شيئا فيام ذكرتُه, «فعلَّق الصحايف املذكور عىل هذا الكاتِب بقوله: 

ن تأليف سامه صاحبه: ( حراءفهذا ما نقلته مِ م, وبوجود هذا 1904), نرش سنة الصَّ
) اكتشاف املغربتاب: (التأليف يف مجيع رفوف املكتبات ببالد الصحراء بخالف ك

للراهب دوفوكو فإنه مل يوجد له أثر هناك ـ وذلك أن الراهب دوفوكو مل خيفِ يف تأليفه 
ن نتائج احتالل الصحراء, وهلذا تواطأ املعتنون اكتشاف املغرباملذكور ( ه مِ مَ ) تشاؤُ

حراء عىل تسهيل نرش التآليف املؤيِّدة آلرائهم, وب الطَّبع ملَّا كان واملتفائِلون باحتالل الصَّ
حراء هم احلاكِمون بأمرهم, فلم يصعب عليهم إشهار ما  ضبَّاط اجليش يف بالد الصَّ
اد  ن التآليف وإخفاء الكتب التي تُعارض آراءهم, إذ أقل ما استفاده روَّ يرضون عليه مِ
ندهم ببالد الشامل, ذلك النفوذ  حراء يف ذلك العهد اسرتجاع النفوذ الذي كان عِ الصَّ

لَ حكمهم العسكري باحلكم املدين ال , ثم اسرتسل الصحايف »ذي فقدوه عندما استُبدِ
دِّ عىل مزاعم الرائد  ( كلود موريس روبيري أما «) وصحبه فقال: Duveyrierيف الرَّ

) رغم دنسها وقذارهتا اللتَني اخلفيَّة) التي ال زالت توصف بـ (ملكة الصحراء( متبكتو
قال يف القطران: إنه يشفي اجلرب مثل ما يشفي السودان من تتخبَّط فيهام, فهي كام ي

إن هؤالء الكتَّاب الذين يسبحون يف متاهات اخليال واألوهام ال «, ثم قال: »الفقر 
د الذي  مرُّ هب, وريش النعام, والعاج, والزُّ زالوا حيلمون بالقوافل احلاملة لدقيق الذَّ

حراء   اكتشفه بكثرة ـ أي: الزمرد ـ  وكان من بينه  )Flatters( فالتريقيل: إن رائد الصَّ
 ». ما يبلغ حجم بيض الدجاج 

واآلن عندما أزيل القناع عن التوارق انحل «حديثَه فقال:  روبريثمَّ واصل الصحايف 
ينبغي أن «, إىل أن قال: ...»اللغز, فدقيق الذهب موجود ولكنه يتمثل يف رمال التلول 

مة نعيد النظر لتصحيح موقِفنا مِ  نعدِ ن قضية الصحراء, وذلك أن قيمتها االقتصادية مُ
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عنا إىل احلقيقة والواقع فنجد قيمة الصحراء  متاما, وستبقى عىل حاهلا, وإنام إذا رجَ
يايس واجلغرايف, إذ هي برزخ بني عاملني, كانت العداوة بَينهام  تَنحرص يف املجالني السِّ

مة, ومها إِفريقية البيضاء, وإفريقيا ا ن, حمكَ ح وأشمل عامل متمدِّ وداء, وبعبارة أوضَ لسَّ
حراء فارغة خاوية عىل  جي, وعىل كلِّ حال إن إمرباطورية الصَّ ش مهَ وعامل متوحِّ
مُ به ما ذكرته, فمِن ورقلة  عروشها, وستبقى عىل حالتها هذه, ودونكم مثال واحدا أدعِّ

ة التي تفصل باريس كلم, وهي تُعادِل املساف 1600) توجد مسافة Djennéإىل جني (
اإليطالية, ففي هذه املسافة كلِّها تعرَّض لنا يف طريقنا رجلٌ )   Naplesبمدينة نابل (

إىل صميم املوضوع الذي فنَّد كلود موريس روبري واحد ممتطيا مجله , ثمَّ انتقل الصحايف 
كر فقال:  ابق الذِّ ضتُ يف الطَّبعة األو«فيه مزاعم الكِتاب السَّ −ىل من هذا الكتابإنني تعرَّ

ان التوارق هبذه املنطقة ـ أي: جبل اهلجار ـ  − دوفوكوأي:  ترمجة  فذكرتُ أن عددَ سكَّ
ن اهلجار, و 7800يبلغ  مِن أجر, وقد كنتُ حينئذ  2800نسمة, منها مخسة آالف مِ

تْ لنا اإلِحصائيات األخرية التي نرشهتا الصحافة بأنَّ عدد  سخيَّا, واآلن بعدما كشفَ
ان اهلج يبلغ عددهم  جانتار يبلغ ثالثة آالف نسمة, وعدد إخوهتم أجر من سكَّ

ن 1500 د أنفسنا بَعيدين عَ , فاجلميع أربعة آالف ومخس مائة, فمن جمموع هذا العدد نَجِ
حفي سنة  مه الصُّ م, مخسة آالف نسمة عبارة عن جمموعة 1856عددِ املليون الذي قدَّ

عظمها يعيشون يف املسغبة  واألوساخ, يسكنون يف مساحة مِن األرض تُعادِل برشية مُ
ات, فهذه يف احلقيقة هي: (دولة التوارق), التي سالت بسببها  ساحة فرنسا مخس مرَّ مِ

ماء واملداد  دِّ عىل أوالئك الكتَّاب »أودية من الدِّ حايف من حديثه يف الرَّ , ثمَّ يستنتج الصَّ
التارخيية واألساطري, وجيب علينا أن ال هذا هو الفرق بني احلقيقة «التلخيص التايل: 

يه تفاؤال بل هو متاهات أحالم وأوهام وخيال فكري   ».نسمِّ
جيها «ثم واصل الصحايف حديثه فقال:  ومن مجلة نارشي هذه الرتهات ومروِّ
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) فإذا كان التوارق الذين عرفهم بمثل ما Henri Duveyrier(الكاتب هنري ديفري 
فكيف نفرس حالتهم التي  هم  عليها اآلن  أي سنة  م, 1860وصفهم به يف سنة 

) نجد كتَّابا Duveyrierثم قال كلود موريس روبري: ومن عهد صدور كتاب ( 1938
احا وموظَّفني سامني تَباروا يف خلق بالد اهلجار البعيدة عن الواقع, مثل ما حاول  وسوَّ

ن إحد ) عضو األكاديمية الفرPierre Benoitذلك الكاتب الفرنيس ( نسية الذي ضمَّ
هي التي  )1() التي يرجع عهدها إىل آالف السنني, وهذه الرواية ملكة اهلجاررواياته (

فتحت أبواب اخليال عىل مرصاعيه, وذهب بعض الكتَّاب إىل أن اهلجار هو منبع 
 العنرص الرببري, وأن موقعه حمور البرشية ... الخ.

حايف    حالة ابن بطوطة الذي ذكر  كلود موريس روبريثم أثبت الصَّ انطباعات الرَّ
إنه ال يوجد فيها النبات إال قليال, وأكثر « مروره عىل بالد اهلجار يف عهده, وقال عنها:

, وعلَّق الصحايف عىل »أرضها حجرية, وإن أهلها يتلثَّمون, واملحاسن عندهم نادرة 
ن التوارق فقال:  التوارق ـ أي: اهلجار ـ اشتهر سكان «كالم ابن بطوطة وانطباعاته عَ

), وإموشار, وهذان Imahorبالغزو عىل السودان وليبيا وهلذا لقبوا بـ : (إيامهور) (
,  »اللقبان ينطبق مدلوهلام عليهم, إذ لقب إيموهار مدلوله سارق, قاطع طريق ... الخ 

 ) الذي قال يف مقالٍ Cyrdelهذا التعليق من الضابط ( كلود موريس روبريوقد استقى 
بهم به  له: إنَّ معنى إيموهار وإيموشار باللغة األصيلة الرببرية هو اسم التوارق, وقد لقَّ
ين اللقبَني  العرب بعد الفتوحات التي اعتنق فيها التوارق اإلسالم, وقد طرأ عىل هذَ

 ». التَّغيري, فاشتقَّ منهام اسم اهلجار 
ملنا املنطق اجلاري به إذا استع«ثم واصل الصحايف تعاليقه يف املوضوع فقال: 

راسة, فأقول: إهنم ـ أي: اهلجار ـ كانوا  العمل يف الوقت الذي أنا بصدد كتابة هذه الدِّ
                                                 

 طبعت يف العرشينات., )L’ Atlantide(: اسم الرواية )1(



335  

اهنا الفوىض, واالضطراب,  لصوصا يف هذه األرايض التي تتجىلَّ عىل سكَّ
ن أنَّ التوارق هم الذين  دوفوكوواللصوصية, وهذا كلُّه كان  يعرفه, إذ كان عىل علمٍ مِ

دوا هلم 1881م و1876وا يف سنوات قتل ن اآلباء البِيض, سبقَ أن تعهَّ تَّة أنفار مِ م سِ
م يف مناطق نفوذهم, كام كان  ة وجودهِ ن اعتدائهم  عىل  دوفوكوباحلامية مدَّ عىل علمٍ مِ

ائد  راسة Flatters( فالتريقافلة الرَّ ) بتامجوت, ثم فتكهم يف طريق غدامس بزميله يف الدِّ
وزْ (St Cyr) (احلربية ن سريكلية سابـ ( ُ ربْ ), Antoine  Wallomprose) أنطوان واللُّمْ

 .  )Le Marquise  De Moresاملدعو باملركيز دو موريس (
عىل علم من  دوفوكوثم اسرتسل الصحايف يف تعداد قائمة ضحايا التوارق الذين كان 

 عني صالح, وكامي تل غريب) الذي قُ Lr Pellâtاغتياهلم, فذكر مِن بينهم املالزم (
بيل (Camille Doulsدولس( مْ رُ  ) ,   وغريهم. Callot), وكالو (Paul Crampel), وبول كْ

بَّاط «ثم ختم الصحايف مقاله بقوله:  واد والضُّ ن الرُّ إن عدد ضحايا التوارق مِ
 ».الفرنسيِّني كثري ال يمكن حرصه وتتبُّعه 

) فحلَّل فقرات من تأليفه Duvevrierثمَّ انتقل إىل احلديث عن الرائد ديفيفري (
) ما ييل: إننا إىل اآلن مل Duvevrierكتب ( 1860يف سنة «بقوله:  1860الصادر سنة 

وار لبالد إفريقية ألذ داخل بالد التوارق  ن الزُّ ض أي مسافر أورويب مِ يصلنا نبأ تعرُّ
ن طرفِ شخصٍ تارقي   ». أو مِ

كم كان  ديفيفريبعد تاريخ ظهور كتاب ولكن «فعقَّب عىل هذه الفقرة بقوله: 
قيق عند التوارق »عدد املجازر هناك ?  , وبعد ذلك تعرَّض الصحايف لقضية جتارة الرَّ

يبة كلِّ آمالنا يف هذه البالد, «فقال:  ن خَ د بكالم ديفيفري املسؤول األول عَ إنني أستشهِ
قبائل النبيلة, ثم قبائل حيث قال: عن التوارق املقيمني باهلجار: مل يوجد فيها إال ال

ن القبائل النَّبيلة.  احلشم ـ أي: اخلدم ـ وبالطبع فإن قبائل احلشم أكثر عددا مِ
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ام لكلِّ سيِّدٍ نبيل, فعند اهلجار نجد ثامنية   ند قبائل أجر أربعة خدَّ فإن وجد عِ
م لنا أنَّ التوارق هبذه الناحية ـ أي: متنراست ـ ينقسمون إىل ام, وقد تقدَّ قسمني:  خدَّ

ان اجلبل, وهم الذين يطلق عليهم أهجار, ومساكنهم يف املناطق اجلبلية, والقسم  سكَّ
ني زيادة عىل  ن القِسمَ ان منطقة جانت, ويطلق عليهم أجر, وكلٌّ مِ الثاين: وهم سكَّ
م  قيق, أو خيتَطِفوهنَ ار الرَّ ن جتَّ م مِ وهنَ بيد الذين يشرتَ مون العَ امهم املذكورين يَستخدِ خدَّ
امهم ـ هلم احلقُّ مثل خمدوميهم يف اشرتاء  واهتم, وكذلك حشمهم ـ أي: خدَّ يف غزَ
ه  ن العبد, فالعبدُ يمكن له أن يفتدي نفسَ قيق له ميزة عَ قيق وملك رقاهبم, إالَّ أنَّ الرَّ الرَّ
داء وال يف  رتبطون بِخدمة ساداهتِم, ال حقَّ هلم يف الفِ ن مالكه, بِخالف احلشم فهم مُ مِ

ن احلشم: إيمراد املز ى هذا النَّوع مِ  اهـ .» ار, ويسمَّ
فهؤالء هم التوارق النبالء الذين أراد الرائد «وختم فصله هذا بقوله: 

)Duveyrier روبري.اهـ تعاليق الصحايف » ) ومَن نقلوا عنه فرض إِعجابنا هبم 
يتعلق  وكل ما يمكننا أن نعقب به عىل ما ذكرناه وأثبتناه يف هذه الدراسة, فيام

بالتوارق, الذين حظوا باهتامم كتاب وباحثني من خمتلف امللل والنحل الذين 
خصصوهم بتآليف وبحوث ال ختلو من فوائد رغم مبالغة أصحاهبا, وقد تبني لنا أن 
مبالغة الرعيل األول من الكتاب كانت متليها عليهم األفكار العقائدية أو العنرصية التي 

استعملوها سالحا ملحاربة العقيدة اإلسالمية التي انترشت يف امتاز هبا أصحاهبا, وقد 
بالد إفريقية وعجزت قبلها التيارات العقائدية التي اجتاحت هذه الربوع عرب تارخيها 
الطويل, وهلذا رأينا أنه بمجرد ما تقاسم األوروبيون مناطق نفوذهم بإفريقية فتح 

مرصاعيه وفرق دعاته طول البالد االستعامر العسكري العنرصي أبواب التنصري عىل 
وعرضها لنرش مثالب العرب التي ركزوها عىل مسرية بني هالل وصاروا يتقربون للرببر 
وباخلصوص للضعفاء منهم, بأهنم هم أقرب للمسيحيني واألوروبيني من العرب, 
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ولكن احلقيقة ولو حاولوا إخفاءها طغت وكشفت عن نواياهم, التي هي  عكس ما 
ونه ويظهرونه, ومن ذلك إظهار التوارق بأهنم أمة قديمة هلا صلة بقدماء كانوا يعلن

إلـٰه البحر, وأن منطقة جبل  )Neptuneاليونان وأن تارخيهم يرجع إىل عهد نبتون (
املعارص بيري بونْوا  اهلجار ناهلا يف قسمته, وهذه اآلراء هي التي أفرغها الكاتب الفرنيس 

نها هذه األسطورة وجعل ()Atlantide()1(يف روايته الشهرية أتالنتيد  ) Antinéa, وضمَّ
 لتفنيد هذه  كناية عن ملكة اهلجار القديمة, وقد رأينا الكاتب الفرنيس الذي تصدَّ
املزاعم وأقلع جذورها مستعينا ومستدال بآراء دوفوكو الذي اعتنى هبذه القبائل ودرس 

كلود موريس ام عن آرائه الصحايف تارخيهم وتاريخ لغتهم وحضاراهتم, وقد أماط اللث
ن بري , وبنيَّ انطباعاته عنهم, تلك االنطباعات التي شملت القبائل العربية والرببرية مِ

بغة التي  اهنا بالصبغة اإلسالمية, تلك الصِّ ان هذه املنطقة التي اصطبغ فيها سكَّ سكَّ
ان إفريقية, وكانت حصانة حالت بينهم ويبن ا عتناق أيِّ عقيدة انترشت عند معظم سكَّ

بغة هي التي كانت حمل عناية مِن طرف الباحثني األوروبيِّني, وال  ة, وهذه الصِّ مستوردَ
زالت آثارها إىل يومنا هذا, وعىل سبيل املثال نذكر أن مسرية تدشني الطريق الربِّي الرابط 

ووهران  بني شامل اجلزائر والسنغال الذي أرشفت عليه قوافل الغرف التجارية باجلزائر
كات, وقد  اسة من نواب برملانيني ورجال األعامل والرشَّ وقسنطينة, وشارك فيها جلُّ السَّ

: )2() أوجني كريك, حتت عنواننيEurgine Gruk(قام بتدوين مراحلها الكاتب الفرنيس 
ة إىل النيجر( ), وقد قدم من وهران إىل داكار عىل طريق تانزروفت), و(اجلزائر يف مهمَّ

) عضو جملس الشيوخ وعضو أكاديمية العلوم Gasser(حلة الطبيب قاسري هذه الر
االستعامرية, فتبنى بدوره آراء الكتاب الذين تقدم لنا ذكرهم, وفند مزاعمهم الصحايف 

                                                 
(1)  Pierre Benoit de l'académie Française auteur " Atlantide " Edit Albin Michel 

Paris1920. 
(2)  l'Algérie en Mission au Niger.Oran à Dakar par le Tannez rauft " Par Engéne 

Gruk rédacteur du journal l'écho Oran Eritl Herning Oran 1927. 
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ال بام مايض الصحراء) يف تقديمه (Gasserكلود  موريس روبري, أثار  الدكتور ( ) مستدِ
ين  هريَ ني الشَّ خَ ) Platemée) و(Heradatoللعهد اليوناين والروماين, ومها: (نقله عن املؤرِّ

 . بلوتيمي, وهريردوت
ن ( حلةأما مدوِّ ر ( كرير أوجني) الرِّ ة صد وهران جريدةحمرِّ ) اليومية, فكان املرَّ

يني اإلسالمي وآثاره, فيطلِقُ العنانَ لقلمه, ومن ذلك عندما  ه اجلوُّ الدِّ ة يوقِفُ بعد املرَّ
ث عن خراهبا عىل أيدي التوارق ثم جتديد بنائها, Gar(ل إىل غاو وصلت القواف ), وحتدَّ

ث بإِسهابٍ عن مسجد أسقيا وتاريخ بنائه وما وجدوه من آثار عىل قبور أفراد  حتدَّ
) Diroudel(وقف هبم القطار بمحطة ديرودال  داكاراألرسة, وقبل وصول القوافل إىل 

محادو بامبا البالغ من العمر إذ ذاك ـ أي: سنة حيث كان شيخ الطريقة الكنتية الشيخ أ
قامة اإلجبارية فيها, ويف ديرودال هذه كان 1926 م ـ أربعا وسبعني سنة, كان ملزما باإلِ

يخ الكنتي يف الساحة العمومية, وكان قريب عهد بالبناء, فأثار مظهر فنِّه  مسجد الشَّ
ن ( إن بناءه تكلَّف بنحوالعرشين ): «حلةالرِّ املعامري إِعجابَ أعضاء القافلة, وقال مدوِّ

سها وانتشارها »مليون فرنك  , ثم تعرَّض إىل الطريقة الكنتية ابتداءً من ترمجة مؤسِّ
حة أنَّ  نا داللةً واضِ ان, وهذا كلُّه يدلُّ بالسنغال, ومواردها التي كانت عىل كاهل السكَّ

ياسية  االستعامر األورويب ببالد إفريقية مل تَشغله حالة البالد والسكان يف املجاالت السِّ
اغِل, فهذه  ان شغلهم الشَّ يني الذي يعيش فيه السكَّ واالقتصادية فقط, بل كان اجلوُّ الدِّ
تها اقتصادية يف وقتٍ  قوافل قادهتا الغرف التجارية بواليات اجلزائر إذ ذاك, وكانت مهمَّ

ين دينيَني كان االستعامر تألَّق نَجمه وبلغ أوج العظمة والقوة, إال  أن مرورها عىل مركزَ
جعالها تقف طويال لتتبُّع أصوهلام وفصوهلام, ومل يقترص  )) وديرودالGaw(غاو ـ: (ب

ن ( حلةمدوِّ ين فقط, بل كان ذلك شأنه عند تسجيل الرِّ ين املركزَ ) عىل تتبُّع أطوار هذَ
وا  عليه ينية التي تَرتبِط باملناطق التي مرُّ خصيات الدِّ ا, وال زالت استِمرارية تراجم الشَّ

ددِ إعداد هذه  هذا االهتامم إىل يومنا هذا, ومما يؤيِّد ما ذكرتُه فإنَّني عندما كنتُ بِصَ
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خ يف   (Le Monde)املحارضة طالعتنا صحيفة  نوفمرب  12اليومية الفرنسية بعددها املؤرَّ
ن بالد النِّيجر وعنوانه: ( هر اجلاري بِمقال ملراسل اجلريدة مِ األزهر اجلديد يف الغرب الشَّ

) بإعطاء Philippe de Craenفيليب ديكران () استهله حمرره الكاتب الفرنيس اإلفريقي
 560التي تبعد عن ميامي قاعدة النيجر بنحو) Sayمعلومات عن تاريخ قرية صاي(

بَّاط «كيلومرت, فقال:  يه الضُّ ة وادي النيجر الذي كان يسمِّ إن صاي قرية صغرية عىل ضفَّ
, وكان الداعي إىل حديث املراسل عن  هذه القرية وجود ) »النيل الفرنيسالفرنسيون: (

 Alfa Mahamaneرضيح أحد املشايخ املسلمني بالقرية وهو الشيخ ألفا حمامن ديويب (

Diobi 1800), وقد تعرَّض املراسل إىل ترمجة حياته ابتداءً من وروده عىل القرية سنة 
, وصار  قربه من أعظم وأشهر املزارات, ثم قال سنوات وهب 9وأقام هبا  ا تويف وأُقربِ
زْ «الكاتب:  ينية ال تقلُّ عن مكانة مدينة أقْدَ ) Agades(إن قرية صاي هذه مكانتها الدِّ

عوة »رشق البالد بجمهورية النيجر  ث عن مايض مدينة صاي كمركز للدَّ , وبعد أن حتدَّ
ان ا ينية املنترشة عند جلِّ سكَّ لبلدان املجاورة, قارن بينها وبني القاعدة احلالية ميامي الدِّ

مك, وهلذا كانت مدينة صاي هي التي تستحقُّ أن  التي كانت مَرسى بسيطا لصيد السَّ
حالني األوروبيِّني الذين  ق إىل ذكر انطباعات كثري من الرَّ تكون قاعدة البالد, ثمَّ تطرَّ

ل  )Heinrich Barth( هانريش بارتين زاروا هذه البلدة, أمثال: الرحالة األملا الذي سجَّ
) Louis Monteil( لويس مانتايم, وكذلك الضابط الفرنيس 1853انطباعاته عنها سنة 
أزهر «م, وكل هذا جعله متهيدا ملدلول عنوان املقال وهو: 1902الذي زارها سنة 

مخسة كلم  عىل بعد«, ودخل يف صميم املوضوع فقال: » املستقبل يف الغرب اإلفريقي
) احلجر األسايس Seyni Koutcha( كوتشة ساينيخارج القرية وضع رئيس احلكومة 

ع يف مجع , )Le Future Al-Azhar De L'ouest Africainألزهر املستقبل: ( ِ وقد رشُ
مليون فرنك إفريقي, وقد ورد عىل البلدة  17التَّربُّعات لبنائه, فبلغت التَّربُّعات األوىل 

دسني املرصيِّني لتخطيط التَّصميم, كانت بداية التفكري يف هذا املرشوع ـ مجع من املهن
ول اإلسالمية يف ( ة لرؤساء الدُّ مؤمتر أي: بناء اجلامعة اإلسالمية ـ عند اجتامع القمَّ
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اهللا أكرب, فكلُّ يشءٍ هنا يمرُّ عىل «, وختم الكاتب مقاله بقوله: »م 1974) سنة الهور
 اهـ .»طريق اإلِسالم

مما نقلناه من خمتلف الباحثني الذين تناولوا تاريخ إفريقيا بصفة عامة, وتاريخ و
ان هذه املناطق كان  قني عىل أن سكَّ ة خاصة, نجدهم متَّفِ فَ انه التوارق بصِ اهلجار وسكَّ
يايس  فاهتِم, خصوصا مقاومتهم لالستعامر السِّ تأثري اإلسالم يتجىلَّ يف مجيع ترصُّ

ان والعقائدي, ورغم اجله قناع سكَّ ياسية والتَّارخيية إلِ ود التي بذلت يف املجاالت السِّ
لة تَربطها باألُمم  م ينتَمون إىل فصيلة برشية تنتمي إىل حضارة قديمة هلا صِ التوارق أهنَّ
نني, فقد ارتطَموا بالواقع الذي أثبتَ هلم أن التوارق رغم  األوروبية منذ آالف السِّ

ق الفات التي كانت تفرِّ ل  اخلِ ن جرياهنم األَفارقة مما جعل تسلسُ بينَهم وبني كثري مِ
ان إفريقية املسلمني,  ن سكَّ أ مِ را بينهم, ومع هذا كلِّه فهم جزء ال يتجزَّ ستمِ احلروب مُ
لُّون إيامنا  وإن كانت هلم ميزات يف العوائد واألخالق ونظم احلياة اليومية فهم ال يقِ

واطن م, وإنَّ اإلسالم الذي طبعهم هبذا الطابع العميق وغريةً إسالمية عىل بقيَّة مُ يهِ
عوة  د دعوة كثريا ما يستجيب هلا الناس رغبا أو رهبا, بل الدَّ اجلذور مل يكن جمرَّ
حيحة التي وصلت  عوة اإلسالمية الصَّ بوع هي الدَّ اإلسالمية التي انترشت يف هذه الرُّ

لني يف عهد عقبة بن نافع ا عاةُ خلفا عن عن طريق الفاحتني األوَّ هري, وتَوارثَها الدُّ لفِ
دها بعدهم  دت يف عهد دولة املرابطني اللمتونيِّني, ثم رعاها وجدَّ سلف إىل أن جدِّ

دق والوفاء بالعهد عند قوله: ﴿ D  C  زعامء اإلسالم الذين وصفَهم القرآن بالصِّ
H  G  F  E :دين23﴾ (األحزاب عاة املجدِّ ن مجلة هؤالء الدُّ آل  ), وكان مِ

أسقيا الذين ذهب عميد أرسهتم إىل احلجِّ واجتمع باخلليفة العبايس, وبعد رجوعه مجعَ 
ن العلامء, أمثال: عبد الكريم املغييل التِّلمساين بطل قضية هيود توات, إالَّ  يف قرصه ثلَّة مِ
أن نشاطات آل أسقيا مل يرتَح هلا ملوك املغرب األقىص إذ ذاك, فلهذا أرسل امللك 

فه السودان والنيجر السَّ  عدي حممد الشيخ إىل امللك إسحاق أسقيا الذي كان حتت ترصُّ
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ز إسحاق أسقيا األول  وغينيا...الخ, فطلب منه متليكه معادن امللح بتزغا, فعندئذ جهَّ
يخ  إال  عدي حممد الشَّ ع امللك السَّ ن التوارق يرتكَّب من أَلفَي فارس, فلم يسَ جيشا مِ

ن طلبه, هبي الذي هتيَّأ لغزو بالد قورارة  التَّغافل عَ ويف عهد امللك أمحد املنصور الذَّ
لني باهلدايا,  وتوات, فاغتنم تلك الفرصة إلرسال سفراء إىل امللك إسحاق أسقيا حممَّ
دة  فاع عن ثغور املغرب املهدَّ طالبا منه إعانته برضيبة عىل امللح يف شكلِ املسامهة يف الدِّ

ن طرف الربتغاليِّني,  ويف عهد إسحاق الثاين مجع املنصور الذهبي قادةَ جيشه مِ
ودان, فحينئذ  أجابته أغلبيتهم بأنَّ حماولته هذه حمفوفة  هم عىل نواياه يف غزو السُّ وأَطلعَ

ذه.  لَّة, ولكنه أرصَّ عىل رأيه ونفَّ  باملكاره, إذ بالد السودان بالد إسالمية مستقِ
خني ن املؤرِّ , واتَّفقوا كلُّهم عىل أن هذه املحاولة مل تناول هذه األحداث كثري مِ

تَنجح, وباءت بالفشل, وكلَّفت امللك أمحد املنصور خسائر جسيمة يف األرواح 
ن هفوات أمحد املنصور الذي  وهنا مِ خون يعدُّ والعتاد, ومن الناحية املعنوية الزال املؤرِّ

لوا هفوتَه هذه التي كان مِ  جايا, وسجَّ ن السَّ ن مجلة ضحاياها العالمة أمحد امتاز بكثري مِ
يفة, الذي وإن نقله امللك إىل  بابا التنبكتي صاحب التآليف العديدة, واملواقف الرشَّ
بالطه وعاش يف جوٍّ من التَّقدير والتَّمجيد بعاصمة اململكة إذ ذاك مدينة مراكش, فأفاد 

لمساين صاحب كتايب: واستفاد, وأخذ عنه جلَّة علامء عهده, ومن بينهم أمحد املقري التِّ 
 ) الذين كتِبَ هلام اخللود. أزهار الرياض), و(نفح الطيب(

خون عىل امللك أمحد املنصور يف غزوته عىل السودان أنه أسند قيادهتا  ومما عابه املؤرِّ
إىل املرتزقة اإلسبانيِّني الذين عاثوا يف األرض فسادا, ورغم جنوح إسحاق الثاين ملك 

ده بدفع السودان إىل الصلح و ألف دينار ذهب وعرشة آالف أسري ورضيبة  40تعهُّ
دا إجابة رغبة السودان, أرصَّ  سنوية, وقبول اململوك جوذار وقائد احلملة لذلك مؤيِّ
تِل امللك السوداين يف إحد املعارك,  ين, فقُ دت احلرب بني املعسكرَ امللك ورفض وجتدَّ

هبي كتائب جيشه, وبلغ خرب ه إىل امللك إالَّ أنه أمر بإظهار معامل وفقد جيش امللك الذَّ
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ينة والفرح لالنتصارات التي أحرزَ عليها جيشه, وهي انتصارات تبنيَّ أهنا مزيفة.   الزِّ
ان هذه املناطق اإلفريقية  واخلالصة أن التَّعاليم اإلسالمية التي دان هلا سكَّ

ىل مبادئها دفاع األبطال وحافظوا عليها ثم أورثوها األبناء واألحفاد, بعد أن دافعوا ع
املستميتني هي التعاليم التي وصلتهم عىل طريق الدعاة أمثال أئمة املرابطني اللمتونيِّني 
وآل أسقيا الذين توارثوا ممالك هذه املناطق قرونا, والتنبكتيني الذين كان من بينهم 

طيبة, ال غزوات اإلمام أمحد بابا والكنتيِّني, فهذه هي التعاليم التي أثمرت الثمرة ال
السالطني وامللوك الذين كانوا يتخذون بعض غزواهتم تغطية للتوسع والنهب, 

 فأساؤوا إىل سمعة اإلسالم.
هذا وإنني يف هذه الدراسة التي ركزهتا عىل صفحات من مقاومة هذه البالد  

جزهم لالحتالل األجنبي يف أوائل القرن اجلاري, واعرتاف الكتاب األوروبيِّني أنفسهم بع
عىل التغلب عىل معنويات سكان هذه املناطق فهي شبه متهيد للملتقى الثالث عرش للفكر 
اإلسالمي الذي سينعقد يف هذه البلدة ـ إن شاء اهللا تعاىل ـ ويشارك فيه جلَّة علامء البالد 
ول  وخارجها, فيتناولون تاريخ هذه املنطقة مِن شتَّى النَّواحي بتفصيل, ولنختم دراستي بِقَ

ل«احلكيم املسلم:   ». ما كان هللا دامَ واتَّصل, وما كان لغري اهللا انقطعَ وانفصَ
 املهدي البوعبديل
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  جوانب من تاريخ بونة

  )1(الثقافي والسياسي عبر العصور

 
ابع قبل امليالد, يف عهد اململكتني  اشتهرت هذه املدينة ابتداءً من القرن الرَّ

رفتا يف التَّاريخ باسم: ماسيسيل الرببريتني اللَّتني تقاسمتا بالد  (اجلزائر), وقد عُ
), فاألوىل كانت تطلق عىل املنطقة الغربية Massessyles et Massylesوماسيل (

وكانت عاصمتها مدينة (سيق) التي تبعد عن مرسى أرشقون, حيث مصبُّ هنر تافنا يف 
تا), مدينة (قسنطينة) البحر األبيض املتوسط (تلمسان), والثَّانية كانت عاصمتها (سري

ذ بونة مقرا مللوك هذا القطاع, وهلذا احتفظت بونة من  احلالية, وكثريا ما كانت تتَّخِ
يني حيث اختذهتا الكنيسة املسيحية مركزا ثانيا بعد مركز  ذلك العهد بمركزها الدِّ

 .)2(قرطاجنة 

لك وكان امل )Hipoo Régiusكانت بونة إذ ذاك تدعى بـ (هيبو رجييوس), (
 الرببري الذي توىل عليها قاية (والد ماسينيسا) املشهور بحروبه مع القرطاجنيِّني.

ضت لفرتة ما  زنا عليه هو العهد اإلسالمي, وإنام تعرَّ إن موضوع دراستنا الذي ركَّ

                                                 
 −جوان /ه1396رجب  −مجادي الثانية, 221− 206, ص34/35جملة األصالة, العدد  )1(

 م.1976جويلية 
)2(  )l’Algérie dans l’antiquité , par Mahfoud Kaddache( 

 طبع ونرش الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع, اجلزائر.



344  

قبل اإلسالم كتمهيد, حيث إنَّ تارخيها اإلسالمي مرتبط به, إذ اشتهرت من أواخر 
بأسقفيتها التي لعبت دورا ملموسا يف تطور الديانة املسيحية القرن الرابع امليالدي 

العاملية, فقد أضفى عليها أحد أساقفتها شهرة عاملية, ويعد هذا األسقف أعظم 
شخصية علمية, تأثرت احلياة الفكرية املسيحية بشخصيته إىل زماننا هذا, إذ الزالت 

األسقف من مواليد سوق أهراس , تآليفه من أهم املراجع يف القضايا الدقيقة, كان هذا 
وبالضبط مداوروش, وتثقف ثقافة عميقة بمسقط رأسه, ثم بقرطاج وروما, فأتقن 
عدة لغات, منها الفينيقية واليونانية والرببرية والالتينية, وانترشت تآليفه العقائدية يف 

ن يشغل األوساط املسيحية بروما وقرطاج, ومعظم تآليفه, كتبها بكنيسة بونة, التي كا
فيها إذ ذاك رتبة مساعد ألسقفها اهلرم, ثم خاض غامر حروب اخلالفات املذهبية التي 
كانت تتقاسم مسيحيي ذلك العهد, فأظهر عبقريته وقوة حججه, حتى عد شخصية 
فذة, مل تنجب الكنيسة املسيحية شخصية تضاهيه, وهلذا كله, اشتهرت بونة (هيبون) 

من الفتوحات اإلسالمية, ومن ذلك أن اجلغرايف  باسم أسقفها حتى بعد ميض قرون
األندليس الشهري, أبو عبيد البكري عندما عرفها يف منتصف القرن اخلامس اهلجري 

, »مدينة بونة أولية, وهي مدينة أوغوستني العامل بدين النرصانية ... الخ «قال: 
 .(Saint Augustin) فأوغستني هو اسم سانت أوغستني 

هـ, يف أيام حسان بن النعامن  78عىل أصحِّ األقوال سنة  )1(بونة  افتتح املسلمون
وكان سكاهنا األصليون إذ ذاك ينتمون إىل قبائل أورية ومصمودة, ونفزاوة ووهلاصة, 
وقد ملكها بنو األغلب والفاطميون, إال أهنا كانت مدينة بسيطة كام عرفها ابن حوقل 

مدينة بونة مدينة مقتدرة «) فقال: لك واملاملكاملسايف منتصف القرن الرابع يف كتابه: (
ليست بالكبرية وال بالصغرية, وهي عىل نحر البحر, وهلا أسواق حسنة, وجتارة 

                                                 
 م .1913هـ/1331لسنة  )التقويم اجلزائري(دراسة حممد بن شنب نرشها يف   )1(
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مقصودة وأرباح متوسطة, وفيها خصب ورخص موصوف, وفواكه كثرية وبساتني 
 .».قريبة وأكثر فاكهتها من باديتها ... وهبا معادن حديد كثرية ويزرع هبا الكتان ..

وهلا عامل قائم بنفسه «... ثم يتعرض ابن حوقل إىل مركزها السيايس فيقول: 
ومعه من الرببر عسكر ال يزول كالرابطة, وهبا وجوه من التجارة, كالصوف, 
واألغنام, وهبا من العسل واخلريات ما يزيد عىل من داناهم من البالد املجاورة هلم, 

 »ع ... الخ وأكثر سوائمهم البقر, وهلم إقليم واس
فتعريف ابن حوقل رصيح بأن بونة التي تداول عىل حكمها إذ ذاك بنو األغلب, 

 .ثم الفاطميون, كانت إىل أواخر القرن الرابع بلدة متوسطة
م) 985هـ /  375وقد عرفها بعد ابن حوقل أبو عبد اهللا حممد بن أمحد املقديس ( 

وبونة بحرية مسورة هبا معدن «... قال: ) فأحسن التقاسيم يف معرفة األقاليميف كتابه: (
 ». حديد, رشهبم من آبار 

ومرسى اخلزر مدينة يف «... وقد عرفها, بعد تعريفه بمرسى اخلزر مبارشة فقال: 
جزيرة عىل البحر يدخل إليها من موضع واحد ومنها يرتفع املرجان ال معدن له غريها, 

 ».وال خيرج إال من بحرها 
يف عهد امللك املعز بن باديس, يف أوائل القرن اخلامس ملا مترصت بونة وازدهرت 

أقطعها إىل عم أبيه, زاوي بن زيري بن مناد, بعد وروده عليها من األندلس حوايل 
 هـ .  410

هاجر زاوي كام هو مشهور من اجلزائر إىل األندلس بعدما شارك يف مترد أخيه 
ي خلف والده بلقني, وقد تصد ماكسن بن زيري عىل قريبهم املنصور بن بلقني, الذ

لقمع الثوار محاد بن بلقني, فقتل ماكسن, ونجا زاوي من القتل, إال أنه أبعد إىل 
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األندلس صحبه ابني أخيه ماكسن, وقد قام بدور خلد ذكره يف األندلس ويف العامل 
 اإلسالمي, حيث تزعم حركة اجليش الرببري عند سقوط الدولة األموية باألندلس.

حكم ما عرف بمملكة غرناطة التي كان أول مؤسسيها وبعد ما بلغه موت وتوىل 
ابن أخيه املنصور بن بلقني, اختار الرجوع إىل البالد بعد أن عني ابني أخيه ماكسن 
ومها حبوس وحباسة عىل حكم غرناطة, وبعد وصوله إىل إفريقية, تلقاه املعز بن 

ض هلا كل مؤرخي تلك الفرتة والزال املؤرخون املعارصون,  باديس بحفاوة بالغة, تعرَّ
يستدلون هبا عىل ما وصلت إليه احلضارة الزيرية إذ ذاك, قيل: إن املعز بن باديس أقطع 
لزاوي مدينة بونة التي اختارها للراحة واالستجامم, ومن ذلك العهد صارت تعرف 

 تاريخ ببونة زاوي كام عرفها البكري, ذلك التعريف الذي الزال مرجع الباحثني يف
مدينة بونة أولية, «بونة من مسلمني وأجانب, وهذا تعريف البكري لبونة بتاممه قال: 

وهي مدينة أوغستني العامل بدين النرصانية, وهي عىل ساحل البحر يف نرش من 
األرض, منبع مطل عىل مدينة سبوس, وتسمى اليوم مدينة زاوي, وبينها وبني املدينة 

, وهلا مساجد وأسواق, ومحام ,وهي ذات ثمر وزرع, وقد احلديثة, نحو ثالثة أميال
سورت مدينة بونة احلديثة بعد اخلمسني وأربعامئة, ويف بونة احلديثة بئر عىل ضفة 
البحر, منقورة يف حجر صلد, يسمى بئر النثرة, منها يرشب أكثر أهلها, وبغريب هذه 

ىل بونة جبل أدوغ, وهو املدينة ماء سائح يسقي البساتني, وهو مستنزه حسن, ويطل ع
كثري الثلج والربد, ومن العجائب أن فيه مسجدا, ال ينزل عليه يشء من ذلك الثلج, 
وإن عم اجلبل كله, ومدينة بونة برية بحرية, كثرية اللحم واللبن, واحلوت والعسل, 
وأكثر حلامهنم البقر, إال أهنا يصح هبا السودان, ويسقم البيضان, وحول بونة قبائل 

ة من الرببر, مصمودة, وأوربة وغريمها, وأكثر جتارها أندلسيون, ومستخلص بونة كثري
 اهـ .» غري جباية بيت املال عرشون ألف دينار 
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فمن هذا التعريف املسهب, يتبني أن بونة زاوي, التي وصفها البكري بأهنا يف 
اجد سفح هيبون, وعرفت بـ : سيبوس, هي التي قال عنها, بأهنا حتتوي عىل املس

واملحالت التجارية واحلاممات, ثم هناك املدينة احلديثة, التي قال عنها البكري أن بينها 
وبني مدينة زاوي ثالثة أميال وهي املدينة احلالية, التي  الزلت باقية, إذ األوىل هيبون 
احتفظت بآثارها املسيحية يف عهد االحتالل, والثالثة التي أطلق عليها البكري يف 

 ونة احلديثة, هي التي كتب هلا اخللود.تعريفه ب
لعبت بونة أدوارا يف التاريخ, إ ذ كانت مرفأ لألساطيل التجارية واحلربية بفضل 

بـ (رسدينية)  (Cagliari)موقعها اجلغرايف, إذ هي أقرب شواطئ إفريقيا لـ : كافلياري
وهذه التي كانت مركزا ألساطيل جنوب إيطاليا وغريها من أساطيل املسيحيني, 

 األساطيل كانت متصلة هبا يف أزمنة السلم واحلرب.
هـ  453إىل  406كان املعز بن باديس الذي دامت دولته حوايل نصف قرن أي من 

عىل أصح الروايات, بلغت مملكته أوج الرقي والعظمة واالزدهار, حتى إن ابن 
كان «ه: خلدون املشهور بتحفظه, وصف هذه اململكة يف عهد املعز بن باديس بقول

 ».أضخم ملك عرف للرببر بإفريقيا وأترفه وأبذخه ... الخ 
وبطبيعة احلال كانت بونة إذ ذاك من املدن الرئيسية ململكة املعز, التي الشك أنه 
اعتنى هبا عناية خاصة, ترضية لعم والده زاوي, الذي زيادة عىل أوارص القربى نال 

تابعة لبني زيري عندما تقاسموا مملكتهم  شهرة البطولة واملجد يف األندلس, بقيت بونة
 م .1017هـ/408مع أبناء عمهم بني محاد, حوايل سنة 

لت الداين األندليس  كان املعز بن باديس كام وصفه الكاتب الشهري أمية بن أيب الصَّ
ومل يكن أحد يف زمانه أشد بأسا يف املالحم, وال أطول يدا باملكارم, وال «الذي قال فيه: 

هن, حارض اخلاطر, أغنى بل سان العرب, وال أحنى عىل األدب ... وكان متوقِّد الذِّ
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 .)1(...» حاذقا بطرائق األحلان, عاملا باملنثور واملنظور من الكالم 
كان رقيقا رفيقا, سمحا جوادا, حمبا للعلم وحامليه, «وقال فيه ابن خلدون: 

جلانب لألوداء, خشنه متجنبا لسفك الدماء, حليام حسن الصحبة والعرشة, لني ا
لألعداء, ملك من برقة إىل فاس, وسكن الثوار بإيناس منه وإيساس, وكان خيضع 

ع ... الخ   . )2(» ألحكام الرشَّ
وهلذا نجد بونة ازدهرت يف عهده وتدفق عليها سيل من علامء البالد واألندلس, 

ي محاد, ثم إذ صادف عمراهنا خراب عاصمة القريوان, التي خلفت مكانتها قلعة بن
بجاية واملهدية, كان من مجلة الالجئني األندلسيني الذين استوطنوا بونة أبو عبد امللك 
مروان بن عيل األسدي القطان القرطبي املعروف بالبوين, ذلك العامل الذي اشتهرت به 

 Saint)بونة احلديثة, كام اشتهرت بونة العتيقة (هيبون) بـ (سانت أوغستني) 

Augustin) ,هر أبو عبد امللك مروان بعلمه وتآليفه ومسامهته يف ثورة الفقهاء التي اشت
زمالءه خرجيي مدرسة أيب احلسن الفايس, تلك الثورة التي  كان جل أفرادها بإفريقية

  . خصصت بعدة تآليف وال زال معينها مل ينضب بعد
ا الربطة إذ اشتهرت بونة أيضا يف تارخيها املبكر, بأهنا من الثغور التي أنشئت فيه

كان ساحلها معرضا للغارات البحرية التي كان يشنها عليهم املسيحيون من جنويب 
وهلذا ال نستغرب وجود املسجد التي حتدث عنه البكري  ,إيطاليا ورسدينيا ثم صقلية

 وقال إنه يف قمة جبل إيدوغ .

ط ورباطات الثغور كانت مالزمة للمساجد, ونفس مسجد أيب مروان, كان له ربا
                                                 

 لـ : حسن حسني عبد الوهاب التونيس. ) 2ج ( الورقات )1(
, نرش )باكستان(تى السلفي األستاذ بالكلية الرشقية يف الهور من دراسة لعبد العزيز الراجكو )2(

 بمرص.» االستقامة«مطبعة 
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من أروع الرباطات يف الفن املعامري واحلريب, وقد اهتم بدراسته كثري من علامء اآلثار, 
), صاحب التآليف George Marcaisوصلنا منها دراسة علمية قيمة جلورج ماريس (

املشهورة يف الفن املعامري اإلسالمي بإفريقية عامة, وعهد بني زيري وآثار املعز بن 
جامع سيدي بومروان «يس دراسة عنوهنا بقوله: باديس باخلصوص, خصص مار

 .  )1(» ببونة
فبعد أن أعطى ملحة عن املسجد الذي هدم منه الكثري, استعرض نقل وصف كثري 
من الباحثني, الذين أمكنتهم مشاهدته قبل ختريبه, فكان من بني من ذكرهم, الرحالة 

الذي زار بونة يف أوائل ) Léon l’Africainاحلسن الوزان املعروف بليون اإلفريقي (
, ثم 1725) الذي زارها سنة Pyssonnelالقرن العارش اهلجري, ثم الكاتب بيصونال (

ين زاراها سنة  وأخريا الكاتب األثري  م,1835الكاتبان: ويلد, ولصور, اللذَ
, وكل هؤالء 1843) الذي وصف املسجد والرباط سنة Berbruggerبربروقجري (

إن «قال:  (Peyssonnel)دلُّ عىل عظمتها, حتى إن بيصونال ت الباحثني نرشوا صورا
, وختم ماريس مقاله بعد أن وصف بتدقيق »أحسن مبنى ببونة هو مسجد أيب مروان 

ى من آثاره, وختم حديثه عنه بقوله:  إن هذا املسجد كان من أفخر «وتفصيل ما تبقَّ
و عبارة عن مسجد للعبادة, املباين التي احتفظت هبا اجلزائر من ماضيها املجيد, إذ ه

 ». ورباط للدفاع الوطني 
إن الوصف الفني للمسجد «ثم واصل ماريس حديثه عن املسجد والرباط فقال: 

املؤرخ املحيل يتفق مع  )2(يمكننا من حتديد تاريخ بنائه, وهلذا فإن ما ذكره أمحد البوين 
م, 1033هـ/425د وقع سنة إن بناء املسج«) قال: الدرة املكنونةالواقع, ففي تأليفه (

                                                 
)1( Mélanges Willian Marçais» Edit, Maisinneuve; paris 1950  
 . )هـ  1139 − 1063(أمحد بن قاسم سايس البوين  )2(
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 ».م 1058هـ/450املتويف سنة )1(بناه رجل صالح يدعى أبو الليث
أما سيدي أبو مروان الذي الزال املسجد حيمل «ثم واصل ماريس حديثه فقال: 
م, وقد تويف أبو مروان سنة 1087هـ/489اسمه, فقد ورد عىل بونة سنة 

 . )2(» م 1111هـ/505
فرتة من تاريخ البناء تتفق مع مدة حكم امللك املعز بن ثم ذكر ماريس أن هذه ال

ذكر ابن خلدون أن الرببر «... ), ثم اسرتسل يف حديثه  فقال: 1062ـ  1016باديس (
كونوا مملكة يف ذلك العهد, مل ير هلا مثيل يف السعة والغنى, وقد توقفت عجلة تاريخ 

إن اخلالفات وحروب «قال:  هذا االزدهار بعد عرشين سنة مع احلملة اهلاللية, ثم
الزيريِّني ملوك القريوان مع بني عمهم بني محاد ملوك القلعة وبجاية, انتهت باالتفاق 

هـ, ذلك االتفاق الذي اعرتف للحامديِّني بحكم الناحية 408م/1017الذي وقع سنة 
 هـ .ا» الغربية للمملكة, بقيت بونة إذ ذاك تابعة لبني زيري أي املعز وبنيه من بعده 

واحلقيقة أن حكم بني زيري مل يطل عىل بونة, ففي عهد املنصور بن النارص بن 
, وعني مكانه ثم عزله املنصور بالبار وىل قسنطينةعمه علناس احلامدي, ملا ثار عليه 

قريبه, أبا يكنى بن حممد بن القائد بن محاد, وأضاف إليه بونة, وهذا دليل عىل أن بونة 
يِّني إذ ذاك, ثم ثار الوايل اجلديد, أي أبو يكنى وايل بونة عىل كانت حتت حكم احلامد

م باتفاق مع متيم بن املعز بن باديس الذي أرسل 1094هـ /487املنصور حوايل سنة 
له إلعانته ولده أبا الفتوح وتبني بعد ذلك, أهنم كانوا عىل اتفاق مع دولة املرابطني, 

وا ب الدولة احلامدية الناشئة, إال أن املنصور كان ولوال يقظة املنصور بن النارص ألودَ
                                                 

 )يف علامء وصلحاء بونةالدرة املصونة (ذكره أمحد سايس يف قائمة علامء بونة وهو دفينها: )1(
أو قبلها بقليل  440هـ, وتويف ببونة سنة  405وقد غلط مارسى حيث أن أبا مروان ولد سنة  )2(

 البن بشكوال. )الصلة(
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مستعدا للطوارئ, فهامجهم وحارصهم ببونة سبعة أشهر, وألقى القبض عىل أيب 
الفتوح بن متيم ابن املعز بن باديس, وفر أبو يكنى بن حممد بن القائد بن محاد, ورجع 

وجهته إىل امللك  ملقر واليته بقسنطينة, إىل أن قبضه املنصور وقتله, ثم وىل املنصور
يوسف بن تاشفني وهزمه يف معركة تاسالة ودخل تلمسان, وذلك يف سنة 

 م. 1105هـ/498
فتبني مما ذكر, أن بونة مل تطل تبعتها حلكم بني زيري, بل اسرتجعت يف عهد 
املنصور بن النارص, وبقي احلامديون يتداولون حكمها إىل أن احتلها عبد املؤمن بن عيل 

وحدين, وقىض عىل الدولتني, أي: احلامدية والزيرية يف آن واحد, مؤسس دولة امل
بدليل أيضا أن املوحدين ملا ملكوا بجاية فر منها ملكها حييي بن العزيز احلامدي إىل بونة 
التي كان أخوه احلارث بن العزيز متوليا عليها, فأنَّبه عىل عدم دفاعه عىل بجاية فارحتل 

وكانت حتت حكم أخيه الثاين احلسن, وانتهى األمر بمبايعة حييي من بونة إىل قسنطينة, 
حييى بن العزيز لعبد املؤمن سنة سبع وأربعني, ونزل عن قسنطينة, واشرتط األمان 

هـ ,  558لنفسه, فوىفَّ له عبد املؤمن, ونقله إىل مراكش فسكنها, ثم انتقل إىل سال سنة 
 هـ. 558فسكن قرص بنى عرشة إىل أن هلك يف سنته أي 

وأما احلارث بن العزيز حاكم بونة, فإنه رفض االستسالم لعبد املؤمن, وفرَّ إىل 
صقلية مسترصخا صاحبها, فوعده بالعون وبعد رجوعه إىل بونة, غلبه املوحدون 

 اهـ .» وقتلوه صربا وانقرض ملك بني محاد ببونة ال ببجاية 
من حكم بني زيري يف  ولنرجع إىل دراسة ماريس, فبعد أن بينا أن بونة انتقلت

عهد متيم بن املعز, وبقيت حتت حكم بني محاد إىل أن لفظت دولة بني محاد أنفاسها 
فيها, ال يف بجاية عاصمة اململكة, ثم ذكر ماريس موقع بونة معتمدا يف ذلك عىل حتليل 

 إن البكري الذي حتدث عن بونة ذكر ثالثة مواضع: «تعريف البكري فقال: 
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شتهرت بأغستني العامل املسيحي الشهري, فهذه املدينة جبلية املدينة التي ا )1
 طريقها وعر.

املدينة الثانية يف سفحها وهي مدينة سيبوس, التي حتتوي عىل املساجد  )2
يف  )1(واملحالت التجارية واحلاممات, وهي املعروفة بمدينة زاوي, وقد علق دوصالن

قصود منه هو زاوي بن زيري أحد إن امل«ترمجته لكتاب البكري عىل كلمة زاوي فقال: 
 ».أعامم املعز, رجع من غرناطة ولقيه املعز بحفاوة وأقطعه بونة 

إهنا تبعد عن مدينة زاوي بنحو ثالثة «بونة احلديثة التي قال عنها البكري:  )3
 ».أميال وهي املدينة اإلسالمية اآلن 

نة أي اإلسالمية فمن هذا يتبني أن هذه املدي«ثم اسرتسل ماريس يف دراسته وقال: 
احلالية, هي التي بعد األوىل, التي هي هيبون, والثانية التي اكتشف آثارها األثريون وهي 

, ثم شاءت األقدار أن بونة مل تنتفع بتحصينها بحرا »سيبوس أو مدينة زاوي بن زيري 
وبرا, فقد قال اإلدرييس: إهنا فقدت مكانتها, وازدهارها حيث استوىل العربان عىل 

 م.1153الثاين, ملك صقلية النرصاين وذلك سنة  روجاروهلا, وسقطت املدينة يف يد سه
وقد أمكن هلذه املدينة مجع «ثم ختم ماريس دراسته هبذه اجلملة التي قال فيها: 

اآلثار الوثنية, واملسيحية, ثم اآلثار اإلسالمية, الدالة عىل إشعاع الفن اإلسالمي 
 اهـ .» اإلفريقي 

أيضا بمركزها االقتصادي فهي عالوة عىل معدهنا احلديدي, كانت  اشتهرت بونة
وهي ): «نزهة املشتاقبقرهبا مرسى مدينة اخلزر التي قال عنها الرشيف اإلدرييس يف (

                                                 
ترمجان عسكري كان يف ديوان الوايل العام بعد االحتالل, وترجم عدة كتب  Deslaneدوصالن  )1(

 لبكري.منها تاريخ ابن خلدون, واملسالك واملاملك ل
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مدينة صغرية, عليها سور حصني, وهلا قصبة, وحوهلا عرب كثري, وعامرة أهلها هلا عىل 
أجل مجيع املرجان املوجود بسائر  صيد املرجان, واملرجان يوجد هبا كثريا, وهو

األقطار, مثل ما يوجد منه بمدينة سبتة, وصقلية, ويقصد التجار من سائر األقطار هذه 
املدينة, فيخرجون منه الكثري إىل مجيع اجلهات, ومعدن هذا اجلوهر يف هذه املدينة 

درييس , ثم يتعرض اإل»خمدوم يف كل سنة, ويعمل به يف كل األوقات اخلمسون قاربا 
 بمزيد من البيان والتفصيل لكيفية صنع هذا املرجان ... الخ.

هذه نبذة ذكرناها من التاريخ السيايس واالقتصادي هلذه املدينة يف العهد 
اإلسالمي, وقد اسرتجعت مكانتها يف العهد احلفيص حيث كانت تتقاسم واليتها نخبة 

كان يتوىل والهتا عىل اململكة كلها األمراء احلفصيِّني مع قسنطينة وبجاية, وكثريا ما 
ابتداءً من مؤسس الدولة احلفصية أبو زكرياء الذي مات هبا, ودفن يف رضيح مسجدها 
األعظم, وببونة أيضا بويع ولده املستنرص باهللا, الذي هو أمثل ملوك الدولة احلفصية, 

 وخصه ابن خلدون بدراسة مل حيظ بمثلها غريه.
ذه الفرتة, وال فرتة العهد الرتكي, وإنام نذكر نبذة من وال يمكننا تتبع تاريخ ه 

 تارخيها الثقايف ثم نختم هذه الدراسة بلقطات من عهدها باالحتالل الفرنيس.
فتارخيها الثقايف يظهر أهنا مل ختل من استيطان نخبة فطاحل العلامء, ابتداءً من القرن 

اجم, ويف التأليفَني القيمني اخلامس, أي من عهد أيب مروان حسبام نجده يف كتب الرت
صهام عيل فضلون لرتاجم علامئها ـ كام ذكرنا ـ ابتداءً من القرن اخلامس إىل  اللذين خصَّ
القرن التاسع, ثم واصل هذا التاريخ أمحد سايس البوين من القرن التاسع إىل منتصف 

اين نظم, وقد القرن الثاين عرش, وهذان التأليفان من التاريخ اجلهوي, فاألول نثر والث
رشح أمحد سايس تأليفه, إال أنه مل يصلنا مع األسف إال تأليف أمحد سايس البوين 

ة املصونة يف علامء وصلحاء بونةهـ) (1139ـ  1063( رَّ ), وكانت حتتوي عىل الدُّ
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رفت باأللفية, وقد استوعب فيها تأليف  3000 بيتا, ثم اخترصها يف ألف بيت, وعُ
 أهناه برتاجم علامء القرن التاسع. مواطنه عيل فضلون الذي

وأمحد سايس هذا من أكابر علامء عهده, فقد ترمجه العامل الذائع الصيت عبد 
), إذ التاج املرشق اجلامع ملواقيت املغرب واملرشقالرٰمحن اجلامعي الفايس يف رحلته: (

نة ـ أممت ملا دخلناها ـ يعني بو«هـ, وأقام عنده مدة قال فيها: 1120زاره بمحله سنة 
دار الشيخ الرباين, العامل العرفاين الويل الصالح, الرب الناجح, أيب عبد اهللا قاسم بن 
الويل الصالح أيب عبد اهللا حممد املعروف سايس, فوجدته طلق املحيا, وأنزلني بمنزل 
إلكرام أضيافه مهيا, فأقمت عنده ينزهني يف كل يوم يف رياض تآليفه احلديثة وغريها, 

عيل كل ساعة من فوائد فوائده ما تبخل به عىل الغائصني قعور بحرها, وكنت وينثر 
أحرض تلك املدة جملس رواية الصحيحني بني يديه, من مشايخ بلده وولديه, ومما رويته 
عنه فسح اهللا أجله وأسهب, (وإن تآليفه بلغت ما ينيف عىل املائة ما بني خمترص 

البحر العباب, والعجب العجاب, سألته  ومسهب), وملا وقفت يف علم احلديث عىل
ن تصانيفه   .)1(اهـ  ...» اإلجازة فيام وقفت عليه وغريه مِ

التعريف بام للفقري من وقد أفرد أمحد سايس البوين تآليفه يف كتاب سامه: (
 )2()التآليف

ة املصونةومنهاج املؤلِّف يف ( رَّ ) أنه بعد أن ذكر العلامء الذين ذكرهم عيل الدُّ
ن يف تأليفه ـ أي: من القرن اخلامس إىل القرن التاسع ـ أحلقَ هبم علامء القرون فضلو

العارش واحلادي عرش والثاين عرش, وابتدأ بعلامء البلدة, ثمَّ ضواحيها, ثمَّ الواردين 
 عليها رشقا وغربا, استهلَّ منظومته بقوله: 

                                                 
 أليب القاسم احلفناوي. )2ج ( »تعريف اخللف برجال السلف« )1(
 .»تعريف اخللف برجال السلف«ذكره أيضا أبو القاسم احلفناوي يف:  )2(



355  

 يقول راجـي عفـو ربٍّ راحـم
ـــيتي ـــن املس ـــد اب ـــن حمم  اب

 

 أمحد بن قاسم من كل ذنب
 ثــم التميمــي بــال تنكيــت

 

 ثم يقول:
 لذاك رام مني بعـض األذكيـاء
 فجئتـــــه بـــــدرة مصـــــونة
ــاريخ ــول وال ت ــال ط ــن ب  لك

 

 توسال بـذكر بعـض األزكيـاء
ـــة ـــا بون ـــا أولي ـــرت فيه  ذك
 لضـــيق نظـــم بـــم رصخيـــي

 

 إىل أن يقول:
 وأســـــتعينه عـــــىل الفيـــــة
 وربــــام ســــمحت القرحيــــة
 طالبهـــا مســـافر وذو عجـــل

ـــر ـــن ي ـــريةوم ـــادة كث  د زي
ـــوان ـــة الرض ـــددها كبيع  ع

 

ــة ــدهم وفي ــض جم ــذكر بع  ب
ـــة ـــذة رصحي  يف بعضـــهم بنب
ـــل ـــه وإين يف خج ـــه ب  زودت
ـــرية ـــة الكب ـــر املنظوم  فلينظ
 تسيل عـن اإلخـوان والغـواين

 

 إىل أن يقول: 
 وقــد أردت ذكــرهم تفصــيال
 حــواهم مجــع (عــيل فضــلوين)
 ثـــم أتيـــت بالـــذين بعـــده
 من عارش القرون واحلادي عرش

 د عرفــوا بعلــم أو صــالحقــ
ـــزمن  بعـــدهم أذكـــر أهـــل ال
ــا ــيخا لن ــد أو ش ــل البل  أو دخ

ـــال هبـــم حتصـــيال  لكـــي أن
ــرون ــن الق ــع م ــر التاس  آلخ
 أرجــو هبــم تفــريج كــل شــده

 Š’nãaويف الـبالد ذكـرهم قـد 
 وربنـــا املســـؤول يف الفـــالح
 من كان يف البلـد أو يف الـوطن
 حــل يفــرج الكــريم هولنــا
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ÂŠ’iأن كــانوا لعلــم درســوا 
 

 أو لصالح نسبوا مـا اندرسـوا
 

بنيَّ أمحد سايس منهاجه يف املنظومة التي وإن كانت من قسم التاريخ اجلهوي الذي 
انترش يف اجلزائر ابتداءً من القرن التاسع اهلجري, فهي مزيج بني التاريخ واالستغاثة, 

 ويدعون وهذه األخرية وإن كان جل أصحاهبا يفرغوهنا يف قالب دعاء وابتهال إىل اهللا
اهللا لينتقم من ظامليهم, وقد انترشت يف اجلزائر, ابتداءً من القرن التاسع اهلجري, إال 
أهنا مفيدة جدا من حيث تاريخ البالد اجلهوي, وبعض هذه املنظومات يذكر فيها 
أصحاهبا العلامء والصاحلني ملجرد التربك هبم, وأمحد سايس رصيح بأن منظومته قصد 

 ثة حيث قال: هبا أيضا االستغا
ـــده ـــذين بع ـــت بال ـــم أتي  ث

 

 أرجــو هبــم تفــريج كــل شــده
 

م ( الباب األول يف ذكر علامء وصلحاء بونة «) إىل أبواب وفصول: املنظومةوقد قسَّ
خ سيدي عيل فضلون البوين ممن  (حرسها اهللا تعاىل) آمني, الذين ذكرهم العالمة املؤرِّ

 »: كان يف البلد أو قريبا منه 
ــأل ريب احل ــانأس ــظ واإلتق  ف

ــا ــارح املوط ــب ش ــور القل  ن
 وقــال بعــض رشاح البخــاري
ـــواين ـــاض واخلل ـــره عي  ذك

 

ــروان  بالعــارف القطــب أيب م
 وبــني أهــل العلــم مــا تغطــى
ــاري ــا ق ــب ي ــيس ذا بعج  ول
 وابـــن ســـليامن أبـــا خـــالين

 

وأما إشارته إىل مكانة مرتمجيه وإنتاجهم, فهذا نموذج منها, فذكر أحد مرتمجيه ابن 
 أنه رحل إىل تلمسان وأخذ عن اإلمام ابن مرزوق ويف ذلك قال: رمحون ب

 وبـــابن رمحـــون أي الفضـــىل
 وهو الذي رحل البن مـرزوق

 

ـــــم اجلـــــىل ـــــد املعظ  حمم
 أخذ عنه العلم فهـو مصـدوق
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والنموذج الثاين الذي ذكر فيه مؤلفات مرتمجيه يتمثل يف أيب زكرياء الكسيىل الذي 
 قال فيه:

 وبــــأيب زكريــــاء الكســــيىل
ــــدة ــــه غــــدت عدي  مؤلفات
 تزيد يف العـدد فـوق األربعـني
ــرادي ــىل امل ــيه ع ــا حواش  منه

 

ــــل ــــة اجللي ــــامل العالم  الع
 كثـــــرية نافعـــــة ســـــديدة
 نثرا ونظام رشقت قلب اللعـني
ــداد ــد التع ــفار ل ــعة أس  تس

 

 ... الخ
واطنه عيل فضلون ـ الذين  املنظومةوقبل أن ينتهي صاحب  ن مرتمجي مُ مِ

 ) ـ يلخص أوصافهم ومكاناهتم يف قوله:همنظومتاستوعبهم يف (
 شـعره ويش Š–½aفبعضهم يف 

ـــغ ـــد نب ـــة ق  وبعضـــهم يف لغ
 وبعضهم قاض وبعضهم مفتـي
ــرائض ــف يف الف ــهم أل  وبعض
 والبـــن فضـــلون بـــذا منامـــه
ـــل ـــن أه ـــم م ـــلها أهن  حاص

 

 ï’×aŠ½aوبعضــهم فــاق عــيل 
 ولكرامــــة الرجــــال بلــــغ
 وبعضـــهم مـــدرس ذو وقـــت
 ففــاق فيهــا صــنع كــل رائــض

 مقامـــه bãŠ–ßال هبـــا يف عـــ
ــل ـــى ال جه ــل وتق ــم ونب  عل

 

 ثم يعقب الناظم عىل هذه األبيات بمقارنة املرتمجني مع معارصيه فيقول: 
ـــرب ـــوق املن ـــون ف  واآلن يلحن
 مل يبـــق فـــيهم نـــاثر أو شـــاعر
 ويف مـــواطن العلـــوم أفلســـوا
ــاههم ــىل جب ــل ع ــب اجله  وكت

 ال يقبلون النصح حتى من بري
ـــاعر ـــه اهللا ذوي املش ـــي ب  حيي
 ألهنــم مــن كســبها قــد فلســوا
 اليـــوم خيـــتم عـــىل أفـــواههم
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 لو كنت أرسـلت عنـان القـول
 ليــت اجلــدود نظــروا إلــيهم

 

ــــول ــــتهم للع ــــت فريض  آل
 ولـــو رأوهـــم لبكـــوا علـــيهم

 

وقبيل أن ينتهي من مرتمجي عيل فضلون ويعقب عليهم بمرتمجيه نبه عىل ذلك 
 بقوله: 

 وبابن فضلون عيل زين اخللف
 فـــال ’iõïوقـــد تربعـــت 

وزاد هـو أيضـا أشـياء أخــر 
 

 وهو الذي ذكر كل من سـلف
 زيــــادة عليــــه ملــــا كمــــال
ــرا ــديك ذخ ــو ل ــره يرج  يف نث

 

وإن علامء بونة ونواحيها املذكورون يف هذه األرجوزة سواء من ذكرهم عيل 
ان النواحي القريبة من البلدة, أما النواحي البعيدة كـ :  فضلون أو أمحد سايس هم سكَّ

وقاملة ... الخ, فلم يتعرضا لذكرهم وقد اشتهر كثري من نبغائهم وهلم مكانة يف  تيفاش
 كتب الرتاجم.

ن تارخيها بعد االحتالل الفرنيس أثار  ض إىل جانب مِ ولنختم هذه الدراسة بالتعرُّ
اجلدل والزال الباحثون مهتمني به, حيث الزال يكتنفه الغموض, وذلك مثل اتصال 

بأمحد باي قسنطينة, وتولية اململوك يوسف بايا عليها, وظهور فضائح الوالة الفرنسيِّني 
 .(D’Uzer)اختالس قام هبا املاريشال كلوزيل ونائبه ببونة اجلنرال ديزار 

احتالل العاصمة, تنوي االحتفاظ بمدن الشامل,  كانت السلطات الفرنسية إثر
 Duc de)نيس الدوك دو روفيقو الرئيسية كاجلزائر ووهران ثم بونة, وهلذا كلف الوايل الفر

Rovigo)  ليعرض عليه رشوط فرنسا إلبرام  )1(, باالتصال بأمحد باي1832يف شهر أوت
 كام ييل:  )2(معاهدة تعرتف بمناطق نفوذه, وتتعهد له باحلامية والتأييد وكانت بنودها

                                                 
 محدان بن عثامن خوجة املشهور. )1(
 .)259, ص: 2ج (   Annales Pélissier de Raynaud حوليات بيلييس دو رينو, )2(
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 م.1830تسليم مدينة بونة التي كان احتالهلا وقع يف أواخر يوليو )1
 لسيادة الفرنسية.االعرتاف با )2

 دفع جزية سنوية يقع االتفاق عليها. )3

 اختاذ مرسى بونة مركزا للصادرات والواردات بدال من مرسى تونس. )4

اعرتاف فرنسا بمناطق نفوذه التي حتدد, وإعانته يف امليادين احلربية  )5
 واالقتصادية ... الخ.

ام معاهدة إال أن الباي أمحد رفض تلك الرشوط مجلة ورصح بأنه مستعدة إلبر
صلح ال معاهدة استسالم, وأكد أنه من رعايا الباب العايل ال من رعايا الفرنسيني, 

 وركز رفضه للرشوط التي يوجد من بينها تسليم مدينة بونة ودفع اجلزية للمسيحيني.
الذي كان الدافع احلقيقي له, خشية إبرام  )1(وهنا بدأت مناورات اململوك يوسف

رمه من التولية عىل بونة التي وعد هبا, وبالفعل عني بايا عليها سنة هذه املعاهدة التي حت
, بعد أن كان رائدا عسكريا ولعب أدوارا خمزية ببونة مدة حكمه عىل منطقتها, 1836

): رأس   Lasseryمن مجلتها أنه أسس رشكة جتارية يرأسها املرايب اليهودي العرسي (
 . الخ.ماهلا ما كان ينهب جيشه للسكان العزل ..

أما الفضيحة املالية التي هالت حكومة باريس وعينت هلا جلنة بحث مدنية, وهي 
تتلخص يف استيالء املاريشال كلوزيل عىل عدة أمالك ببونة زورت عقودها بواسطة 
اجلنرال ديزار وايل بونة, وكان الفضل يف اكتشافها لقايض بونة الرشعي الذي وجد 

                                                 
يات تونس والتحق باجليش الفرنيس بعد احتالل اجلزائر والطالعه عىل خبايا كان من مماليك با )1(

القصور وتضلُّعه باللغة العربية لعب أدوارا كثرية استفاد منها جيش االحتالل خصوصا 
املكيدة التي دبرها عندما استوىل عىل زمالة األمري عبد القادر وغريها إال أنه جوزي جزاء سنامر 

 جلزائر. وأبعد هنائيا من ا
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ختلسة, والذي لعب دورا يف القضية هو مصطفى أمالك األحباس ضمن األمالك امل
بن كريم, الذي محلته جلنة البحث املسؤولية, وأدانته, إال أن السلطات مكنته إىل 

هـ, زار املدينة حممد بريم اخلامس ودون 1295اللجوء إىل تونس, وأخريا, أي حوايل 
, وهي هامة )1()صفوة االعتبار بمستودع األمصار واألقطارانطباعاته عنها يف رحلته (

 يف موضوعها.
هذه لقطات من تاريخ هذه املدينة ملختلف عصورها ذكرناها بإمجال, ونتمنى أن 
يكون هذا امللتقى سببا جلمع ما أمكن من ماضيها املجيد, وأن ال يقترص املسؤولون عن 

رون يف  عهدٍ تقديم كتب أنيقة الطبع مزخرفة, إال أن حمتواها منقول كلُّه عام كتبه املستعمِ
ت نقائصه.    كانوا يَرون فيه العهدَ اإلسالمي ال يثري انتباههم, اللهم إال إذا عدَّ

 

                                                 
 هـ .1303املطبعة اإلعالمية بمرص سنة  )1(
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  ن ماضي وھرانجوانب مِ 
  )1(عبر العصورالثقافي 

زهتا عىل ترمجة أحد أعالم (وهران) نال  راسة التي ركَّ اخرتتُ هذا العنوان هلذه الدِّ
خي األدب العريب , إالَّ أنَّ بالده مل جتُد عليه إالَّ بإطالق شهرة عاملية, وترمجه معظم مؤرِّ

ن حاناهتا العديدة, وهذا العامل األديب الفذُّ سطيفاسمه عىل نادٍ بـ ( ) مواجه حلانة مِ
د ابن حمرز الوهراين, املتوىف سنة   ).دمشقهـ بـ (575هو ابن عبد اهللا حممَّ

راسة لقطات من تاريخ وهران انطالق ا من تأسيسها يف إنني أتناول يف هذه الدِّ
ب خطأ فادح يف  أواخر القرن الثالث اهلجري والذي دعاين إىل تناول ترمجته هو ترسُّ
ترمجة حياته ألول مرتمجيه ونقله عن بقية مرتمجيه من القرن السابع اهلجري إىل عهدنا 
هذا, حيث كشف الغطاء عنه العامل الباحث الدكتور صالح الدين املنجد الدمشقي 

د مقاماته عثر عليها يف مكتبة جامعة برنستون بالواليات املتحدة الذي نرش إح
) كام جليس الطريفاألمريكية يف قسم املخطوطات مقتبسة من تأليفه املسمى: (

سنتحدث عنه بمزيد من التفصيل, نرش د. صالح املنجد العضو يف املجمع العريب 
) ملحمد بن حمرز دمشق الوهراين ورقعته عن مساجدبدمشق هذا األثر حتت عنوان : (

) ويف تقديمه هلا تعرض 1965ـ  1384هـ, (طبع بدمشق 575الوهراين املتوىف سنة 
د.صالح الدين املنجد للفت انتباه القراء إىل اخلطأ الذي ترسب إىل ترمجة الوهراين 

                                                 
نة التَّاسعة, شعبان ـ رمضان )28ـ 19(, ص: )83/84(, العدد: )الثقافة(جملَّة  )1(  ه/1400, السَّ

راسـة عـىل  م,1980جويلية ـ أوت  ـيخ  )نسـخة(كام اعتمدنا يف حتقيق نصِّ هذه الدِّ بخـطِّ الشَّ
 . )ص38( تقع يف )رمحه اهللا تعاىل(  املهدي
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), ونقله عنه من جاء بعده من وفيات األعيانابتداء من مرتمجه األول ابن خلكان يف (
ابن حمرز الوهراين موضوع دراستنا, وقد فند صالح الدين املنجد هذا اخلطأ مرتمجي 

بحجج قوية كام سنبني ذلك, وقد ظهرت ترمجة ابن حمرز الوهراين أخريا يف العدد الثاين 
للدكتورة سعيدة رمضان وارتكبت نفس الغلطة أو  1970من جملة كلية اآلداب سنة 

 وقد أثر تأثريا سيئا.اخلطأ الذي ترسب إىل ترمجة الوهراين 
وقبل أن نواصل حديثنا عن ترمجة ابن حمرز الوهراين أقف قليال لذكر نبذ من  

 تاريخ وهران بإجياز.
كانت مدينة وهران متصلة ببالد األندلس منذ تأسيسها, إذ أسسها بعض البحارة  

األندلسيني الذين كانت قوافلهم التجارية جتوب شواطئ البحر األبيض املتوسط, 
هـ, كام أسسوا مدينة تنس يف تلك الفرتة وكان حكم 290فأسسوا مدينة وهران سنة 

البالد حينئذ لدولة قبيلة مغراوة الذين أسسوا أول دولة باجلزائر إثر الفتوحات 
اإلسالمية مبارشة وذلك أن عميد هذه القبيلة أي مغراوة ونزمار وقع أسريا عند 

هد اخلليفة الثالث عثامن بن عفان (ريض اهللا عنه) الفاحتني, فقيد إىل مقر اخلالفة يف ع
وأرضاه فأسلم عىل  يديه, فحينئذ منّ عليه اخلليفة عثامن بن عفان (ريض اهللا عنه) 

 وأقره عىل حكم قبيلته التي كان موقعها ما بني سهول مليانة إىل مدينة مستغانم.
خزر املغراوي وكان كان يف عهد تأسيس البحارة األندلسيني ملدينة وهران األمري  

مواليا خللفاء بني أمية باألندلس إذ كان املؤسس لدولتهم ونزمار املغراوي الذي أسلم 
عىل يد اخلليفة مواليا للخليفة املذكور, ثم بعد موته  بقي والء أفراد أرسته خللفاء بني 

ف أمية بدمشق, وملا انتقل خلفاء بني أمية إىل األندلس استمر والؤهم هلم, وقد وص
الكثري من الرحالني مدينة وهران يف عهد أمراء مغراوة وذكروا كثريا من أعالمها, ومن 
بينهم أبو القاسم اهلمذاين الذي انتقل إىل األندلس ورو عنه بعد أعالمها كابن عبد 

 ). معجم البلدانالرب وابن حزم الظاهري, كام أثبت ذلك ياقوت احلموي يف تأليفه: (
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حديثنا عن ابن حمرز الوهراين الذي وإن شحت كل املصادر ولنرجع إىل متابعة 
التي وصلتنا عنه برتمجته يف مسقط رأسه قبل رحلته إىل بالد املرشق حيث تويف يف عهد 

 دولة امللوك األيوبيني, فإن كل مرتمجيه تناولوا حياته ابتداءً من وصوله إىل املرشق. 
), ثم ترمجه مرتمجون األعيانوفيات كان أول من ترمجه ابن خلكان يف كتابه (

آخرون قلدوا ابن خلكان, وترسب يف ترامجهم اخلطأ الذي دام أثره السيئ طيلة قرون 
وتعرض لتزييفه عندما اكتشف بعض  د. صالح الدين املنجدإىل أن تفطن إليه 

خمطوطاته يف مكتبة جامعة برنستون األمريكية ونرشت هذه الرسالة حتت إرشاف 
 .  1965لعريب بدمشق سنة املجمع العلمي ا

ذكر ابن خلكان يف ترمجته البن حمرز أنه عند وصوله إىل املرشق لقي يف بالط 
أعالم السلطان صالح الدين األيويب بمرص القايض الفاضل الذي كان من أبرز (

) يف عرصه كام كانت له منزلة عظيمة عند صالح الدين األيويب, ووجد أيضا يف األدب
الكاتب الشهري العميد األصفهاين فحينئذ مال ابن حمرز إىل األدب  بالط صالح الدين

أحد الفضالء الظرفاء, قدم «اهلزيل ـ الذي اشتهر به ـ و هذا نص ترمجة ابن خلكان : 
من بالده إىل الديار املرصية يف أيام السلطان صالح الدين األيويب, وفنه الذي يمت به 

القايض الفاضل وعامد الدين األصفهاين  صناعة اإلنشاء, فلام دخل البالد, رأ
الكاتب وتلك احللبة, علم من نفسه أنه ليس من طبقتهم وال تنفق سلعته مع وجودهم 

 اهـ .» فعدل عن طريق اجلد, وسلك طريق اهلزل 
د. صالح وقد تابع ابن خلكان يف ترمجته كل من ترمجوه بعد ابن خلكان, قال 

فيفهم من قوله ـ أي ابن خلكان ـ أن «بن خلكان: معلِّقا عىل تعريف ا الدين املنجد
اضل عند صالح الوهراين عدل عن طريق اجلد أن لقي العامد األصفهاين والقايض الف

 ».الدين األيويب بمرص
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الكالم حيتاج إىل  "ثم قال صالح الدين املنجد مفندا لتعريف ابن خلكان ما ييل : 
أن يصبح صالح الدين األيويب  تصحيح, فسلوك الوهراين طريق اهلزل كان قبل

سلطانا, ألنه كتب كثريا من مقاماته اهلزلية ورسائله يف أيام نور الدين بدمشق, كام 
سنر ومل جيتمع بالعامد والفاضل بمرص إال بعد موت نور الدين ثم إن جميئه من بالده 

صف يف إىل املرشق مل يكن أيام صالح الدين األيويب بل كان أيام نور الدين, وقد و
سهم الدولة «إحد رسائله عندما سئل عنه ـ أي: عن نور الدين ـ وهو يف بغداد فقال: 

مديد وركن اخلالفة شديد, وأمري زاهد, وملك جماهد, ساعدته األفالك, وخدمته 
 اهـ .» اجليوش واألمالك

دا رده عىل تعريف ابن خلكان:  وعجيب أن «ثم قال صالح الدين املنجد مؤكِّ
يه, وقد تابعه فيه خيطئ ابن خ ة حترِّ لكان مثل هذا اخلطأ واألمر واضح عىل تتبُّعِه وشدَّ

فدي يف: ( ) فقال: قدم من املغرب إىل مرص وهو يدعي اإلنشاء فرأ الفاضل الوايفالصَّ
 والعامد... إىل آخر ما قاله ابن خلكان يف ترمجته. 

ناه عن سريته (أي والذي عرف«ثم واصل صالح الدين املنجد عن الوهراين فقال: 
, »الوهراين) بعد مطالعة آثاره املخطوطة خاصة أنه زار دمشق يف أيام نور الدين واتصل به 

 553) الكبري حادثة وقعت يف دمشق سنة منامهذكر الوهراين يف («ثم واصل حديثه فقال: 
شديد هـ ...أنه مرَّ بصقلية وزار بغداد ثم اختذ دمشق دارا واستوطنها وكان نور الدين 

العطف عىل املغاربة وتوجهت إليه خطابة مسجد داريا, فبقي هبا وزار مرص, وترجح أنه 
هـ أيام صالح  575زارها بعد وفاة نور الدين وعاد إىل دمشق وبقي يف درايا حتى تويف سنة 

ين  اهـ .» الدين, ودفن عىل باب تربة أيب سليامن الداراين, وله رسالتان كتبهام إىل صالح الدِّ
ثم إن الوهراين املذكور «لنرجع إىل إمتام ترمجة ابن خلكان للوهراين الذي  قال: و

طابة بداريا, وتويف سنة مخس وسبعني  ل يف البالد وأقام بدمشق زمانا, وتوىلَّ اخلِ تنقَّ
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, »ومخس مائة للهجرة بداريا (رمحه اهللا), ودفن عىل باب تربة الشيخ أيب سليامن الداراين
ونقلت من خطِّ القايض الفاضل: وردَت األخبار من دمشق يف « ن:  ثم قال ابن خلكا

سابع عرش رجب بوفاة الوهراين, والوهراين هذا نسبة إىل وهران, وهي مدينة كبرية يف 
, ثم »أرض القريوان, بينها وبني تلمسان مسافة يَومني, وهي عىل ساحل بحر الشام 

ست سنة«قال ابن خلكان:  تسعني ومائتني عىل يد حممد بن عون,  ذكر الرشاطي أهنا أسِّ
اهـ ترمجة ابن خلكان » وحممد بن عبدوس, وخرج منها مجاعة من العلامء وغريهم 

 البن حمرز الوهراين.
ولنذكر ما قاله ابن فضل اهللا العمري عن الوهراين املذكور وأثر القايض الفاضل يف 

) التي كانت تصدرها لية اآلدابجملة كحياته نقال عام نرشته الدكتورة سعيدة رمضان يف (
خ سنة جامعة اجلزائر( قال العمري: «م, قالت: 1970), وذلك يف عددها الثاين املؤرَّ

الوهراين أديب اخرتع طريقا يف املقامات طلعت شمسه مِن املغرب, ومل تغلق للرمحة بابا, 
لت,  فها مع البالد قد استوَ واملجلس وقدم والدولة الصالحية قد استعلت, ويد ترصُّ

ء, مأهول بالقايض الفاضل وأقرانه من الفضالء, وريح األدب  الَّ النارصي معمور باألجِ
قد هبت, ووفود اخلواطر قد لبت, واحلظ الفاضل قد أخذ معه حظ كل فأخذ ما للكل, 
ومل يرتك هلم إال الفاضل, وكان يغار عىل بنت كل فكر, وكان الوهراين لوذعيا حتميه 

ريه البصرية آراءه, فخاف نفاث ذلك الصل, وعينات ذلك السيف الذي ألالؤه, واملعيا ن
ال يكل, فامل إىل السخف, إذ كان ال حيمد عىل مكبيه,  وال ينافس يف ترديه وحتليه, وجعل 
هذا سببا إلظهار ما عنده من اإلحسان, وتكلم ومل خيف من عثرة اللسان, فرفرف عليه 

 اهـ . » البابيل يرق عليه غسق جانب من احلنو الفاضيل, ورق عليه كام
إن هذه العبارة مع ما سبق أن أوردناه مما ذكره «ثم قالت الدكتورة سعيدة رمضان: 

ابن خلكان, ترينا ملمحا من احلياة األدبية, يف ذلك احلني, فاألديب كان عليه أن جيني 
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, ثم »نادرة رزقه بالعمل يف دواوين الدولة وما كان يشذ عن هذه القاعدة, إال القلة ال
كان القايض الفاضل من أبرز أعالم األدب يف عرصه, وما كان يدع أحدا حيتل «قالت: 

, ثم واصلت الدكتورة حديثها يف الدراسة التي »منصبا مرموقا يف هذه الدواوين 
ا أن يسلك السبيل الذي سلكه أهل «خصصتها للوهراين فقالت:  كان عىل الوهراين إذً

ه, فهل فعل األدب يف عرصه, من إظ هار اخلضوع للقايض الفاضل والسعي لنيل عطفِ
, ثم تولت الدكتورة اإلجابة عن هذا السؤال الذي طرحته »ابن حمرز الوهراين ذلك ? 

ان عىل أن الوهراين حني «فقالت:  كان ابن خلكان ومن بعده ابن فضل اهللا العمري ينُصَّ
أو غريه من الدواوين ـ غري أنه وجد  جاء إىل مرص ويف نيته أن يعمل يف ديوان اإلنشاء ـ

السبيل إىل هذه املناصب موصدا فعمد إىل الكتابة اهلزلية يفرغ فيها طاقته الفنية, ويظهر 
براعته يف ميدان, ال ينافسه القايض الفاضل فيه, وكان اصطدما ما وقع بني الرجلني, 

وهراين, وال الوهراين وحربا خفية قد نشبت بينهام, فال القايض الفاضل يرصح بعدائه لل
فدي طبيعة العالئق بينهام حني  .هياجم القايض الفاضل عالنية وقد أوضح صالح الصَّ

قال عن الوهراين: وكان قد سلطه اهللا عىل الشيخ تاج الدين الكندي وعىل املهذب ابن 
النقاش, وعىل القايض الفاضل, فإنه ما كان جيرس عىل الترصيح بذكره, بل تعرض به يف 

, (وقد ذكرت بعض  الفقرات منها), ثم قالت: »لة كتبها إىل جمد الدين بن املطلب رسا
وجىل عىل أن منشأ هذا الرصاع فيام أحسه الوهراين من الغبن وبني إظهار فنه وإبراز «

نبوغه يف صناعة الكتابة, ولنا أن نصوره يقطع األفاق من وهران إىل القاهرة وقد هبره 
يويب وانفساح مملكته مهيئا لألمر عدته, وما أكثر عدد الكتابة بريق جمد صالح الدين األ

الديوانية يف ذلك احلني, وإذا به جيد القايض الفاضل حيول بينه وبني ما يريد, ويكون 
 ». حتوله إىل الكتابة اهلزلية معربا عن أزمة املسعى اخلارس واألمل املشحوب... 

الت مظهرة حكمها يف املوضوع: ثم واصلت الدكتورة سعيدة رمضان دراستها فق
وال شك أن هذا  التغري الذي طرأ عىل منهاج الوهراين, مل يولد بني يوم وليلة وإذا «
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كانت املصادر قد صمتت متاما عن أمر حياته بوهران ونتاجه فيها فإن االستنتاج الذي 
لفكرة املرحة يسوقنا إليه نتاجه بعد ذلك, فإنه كان بطبيعته نزاعا إىل التعبري الرشيق وا

 ». الساخرة والتخيل امللحق العابث 
واالستنتاج الذي نراه أيضا أنه كان «ثم قالت الدكتورة رمضان يف ختام حديثها: 

يف مسقط رأسه عكوفا عىل فنه األسايس من الكتابة الديوانية, ينميه ويتقن أصوله, 
القايض الفاضل قد  استعدادا لليوم الذي يرحل فيه إىل املرشق, وليس بعيدا أن يكون

لعب دورا حاسام يف تعيني الوهراين خطيبا بجامع داريا حتى يكفل له سبيل العيش من 
اهـ ما ذكرته الدكتورة سعيدة » جانب ويؤمن غائلة لسانه الساخط من جانب آخر 

رمضان التي امتازت عن بقية مرتمجي ابن حمرز الوهراين يف أخطائهم وغلطاهتم وعدم 
هيم وإصد ارهم األحكام اجلائرة املبنية عىل أسس واهية, وأن أعذار املرتمجني حترِّ

ن دون متحيص  السابقني الذين كان عذرهم يف ثقتهم بابن خلكان, ونقلوا عن تعريفه مِ
فالدكتورة زيادة عن امتيازها بإطالق العنان لرتمجتها واستنتاجاهتا وهي قريبة عهد 

يف أطروحة لنيل الدكتوراه أو غريها وكانت  ويظهر أهنا تناولت دراسة حياة ابن حمرز
قد ظهرت دراسة الدكتور صالح الدين املنجد التي طبعها املجمع العلمي العريب 

كام سبقت رسالة املنجد طبع املقامات املنامات بمرص متكن جتنب  1965بدمشق سنة 
 الذين كام اخلطر التي ترسب إىل ترمجة الوهراين, وإن وجدنا أعذارا للمرتمجني األولني

متالؤوا عىل أن ابن حمرز حتول من اإلنشاء اجلدي إىل األدب اهلزيل لوجود القايض 
الفاضل وزميله العميد األصفهاين فمن الذي أنبأهم أن ابن حمرز الوهراين كان يعد 
عدته للذهاب إىل املرشق يستجدي األيوبيني لنيل  منصب يف دواوين دولتهم والذي 

ؤرخون أن عرص ابن حمرز كانت أفواج كبار كتاب األندلس وبالد يعلمه الباحثون وامل
 املغرب العريب تضيق هبم مدن بجاية ووهران وتلمسان, كام كانت من جهة أخر
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قوافل علامء اجلزائر يشدون الرحال إىل بالد األندلس يف عهد ملوك الطوائف ثم يف 
ء بالد املغرب العريب كانوا عهد دولتي املرابطني واملوحدين وإذا وجدنا أن أكثر علام

يذهبون إىل املرشق فالسبب األول يف ذلك هو احلج ال لالرتزاق أو اهلجرة لضيم كان 
يلحقهم يف بالدهم, وإذا جاز لنا االفرتاض ـ ما دامت تنقصنا الوثائق األصيلة ـ أن 
هجرة ابن حمرز إىل دمشق, فإن بالده وباخلصوص مدينة وهران اجتازت أهواال يف 

هد الثورة الفكرية التي أحدثها املوحدون ضد الفقهاء الذين كانت حتميهم وتؤازرهم ع
دولة املرابطني, وملا استحالت تلك املعركة الفكرية إىل حرب رضوس بني الدولتني  
ببالد املغرب ثم انتقلت إىل اجلزائر, وقدر لدولة املرابطني أن يلفظ آخر ملوكها تاشفني 

شفني (رمحه اهللا) وأن يلتجأ إىل وهران يف انتظار أسطول الدولة بن عيل بن يوسف بن تا
الذي كان مرابطا يف جزر ميورقة لينقله إليها, وقتل تاشفني بوهران,  وكان عبد املؤمن 
بن عيل له باملرصاد, فحارص وهران التي كان سكاهنا موالني للمرابطني, فلام فتحها 

لمتونيِّني أنفاسها, وال  انتقم من سكاهنا رش انتقام, إذ يف وهران لفظت دولة املرابطني الَّ
نستبعد ـ وهو حمض افرتاض ـ أن شخصية مثل ابن حمرز الوهراين مل يكن بمعزل عن 
الصفني املتقاتلني, وكانت هجرته إىل املرشق ال لطلب وظيف بسيط أهلاه به القايض 

وقت واحد غوائل  الفاضل ليأمن مزامحته يف بالط صالح الدين األيويب,  ويأمن يف
لسانه, والرجل الذي صب جام انتقاداته وسخريته عىل جل علامء مرص ودمشق ومن 
بينهم القايض الفاضل وأمراء وكبار املوظفني األيوبيِّني الذين قيل إنه مل ينج منهم إال 
امللك صالح الدين األيويب, وهلذا فإننا نر هذا األديب الفذ الذي نال مكانة  يف عهده 

د كل البعد عن التزلف أو التقرب لنيل وظيفة أو املحافظة عليها, وأمنيتنا أن بعي
تكشف بعض الوثائق األصيلة جمردة عن التكهنات واالفرتاضات التي ال متت إىل  
احلقائق بصلة  ورضرها أكثر من نفعها, مادامت أمانة النقل غري مرعية, ولنرجع إىل ما 

ن املنجد الذي له الفضل يف تصحيح الغلط أو اخلطأ ختم به ترمجته الدكتور صالح الدي
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والذي يطالع «الذي ترسب إىل ترمجته وصوره تصويرا مشوها بعيدا عن احلقيقة فقال: 
آثار الوهراين هذه تبدو له براعته يف التهكم, والتصوير اهلزيل, وكان ال يتورع من 

فاضل فقال: فلم أشعر السخرية بنفسه متخيال ما يقوله أعداءه عنه, وصف القايض ال
إال واحلائط ـ حائط محام ـ قد انشق, وخرج منه شخص عجيب الصورة ليس له رأس 

 اهـ .»وال رقبة ـ إذ كان القايض الفاضل أحدب ـ وإنام وجهه يف صدره, وحليته يف بطنه
ووصف جملسا ضم القايض الشهرزوري وابن النقاش وابن العميد جر فيه 

يقول ابن «ون من املغرب إىل الشام, ومنهم هو نفسه فقال: احلديث عن املغاربة يأت
العميد ضيعتم الوقت يف حديث الوهراين, واهللا إن ملك املغرب نحس, ما جاءنا قط 
منهم إىل حارس كرم أو ناطور بستان ... وهذا الوهراين من بينهم شهد اهللا أثقل عىل 

 ».لنافذ يف األوداج ... الخ القلوب من الغدة اخلارجة يف احللق, وأوحش من الورم ا
وهي طويلة نكتفي هبذه السطور منها, ولنختم حديثنا هذا بانطباعات الدكتور 

وكيف كان أمر الوهراين فيام ابتغاه من «صالح الدين املنجد عن ابن حمرز وآثاره فقال: 
سخريته, فإنه يكاد يكون نسيج وحده يف أدبنا العريب فيام كتب, وهو جدير بدراسات 

سالة التي نرشها »اسعة تكتب عنه, وآثاره املخطوطة ينبغي أن تنرش و , ثم قال عن الرِّ
ب إىل ترمجة حياته ودام  عن مساجد دمشق, والتي كانت سببا يف اكتشاف اخلطأ املترسِّ

) وهو كتاب نادر, حلو جليس كل ظريففهي من مضمونات كتابه: («قرونا قال عنها: 
امعة برنستون بالواليات املتحدة األمريكية, وهو حمفوظ وجدناه يف قسم املخطوطات بج

وقد رأينا نرش هذه «, ثم قال املنجد: »), ومل يعرف بروكلامن هذه املخطوطة 1/665فيها (
, ثم لفت انتباه قرائه إىل أمهية أثار ابن »الرقعة ألهنا من النصوص املتعلقة بتاريخ دمشق

 املمتازة التي تثري اآلداب العربية. حمرز وألح عىل أمهيتها إذ هي من اآلثار
وملا كان اليشء باليشء يذكر فلنقارن بني أثار الوهراين وأثار ابن قزمان األندليس ـ 
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الذي كان من معارصيه ـ فقد احتفظ التاريخ بنسخة من ديوان نسخت يف صفد 
(فلسطني) وقد كانت يف خزانة أحد القناصلة الفرنسيني ببريوت ينحدر من ساللة 

لشاعر الفرنيس المارتني, فبيعت هذه املكتبة بعد احلرب فاشرتهتا خزانة لينني غراد, ا
يف عهد القيارصة, ويف أثناء احلرب العاملية الثانية وحصار لينني غراد كان حمافظ القسم 
العريب باملكتبة املسترشق الرويس كارتشوفيسكي فبذل جهودا لوقاية حمتويات املكتبة 

يات ومر خطر احلصار بسالم عىل املكتبة وقد نرش حوايل وهو ببعض املستشف
اخلمسينات من القرن اجلاري امليالدي املسترشق كاراتشوفيسكي كتابا قيام عنوانه: 

) التي كانت ديوان ابن قزمان) بمكتبة لينني غراد فذكر قصة: (املخطوطات العربية(
يد من عرشة باحثني هي النسخة الوحيدة يف العامل, وقد تداول عىل حتقيقها أز

متخصصني من خمتلف األجناس, وكان آخر حمققي الديوان املذكور املسترشق 
م يف ثالث جملَّدات, كام اهتم به 1972) فأهنى حتقيقه سنةغارسيا غوميزاإلسباين (

وبتحقيقه العامل األديب الدكتور عبد العزيز األهواين املرصي, وال أبالغ إن قلت بأن 
ني ابن حمرز الوهراين ـ موضوع دراستنا ـ ومعارصه ابن قزمان خمتلف الفرق بني األديب

 جدا حتى ولو مل تصلنا من ترمجة ابن حمرز إال ما ترمجه ابن خلكان ومن بعده.
 وسنعود إىل املوضوع ـ إن شاء اهللا ـ. 

 املهدي البوعبديل
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 )1(عبر العصور قافيأدرار الحضاري والثَّ  ماضي

فت  هر املايض, وألقيتُ بزيارة هسبقَ يل عندما ترشَّ حراوية يف الشَّ ذه املنطقة الصَّ
ينيَّة) بأمَّهات  ؤون الدِّ فيها حمارضتَني يف إطار النَّشاط الثَّقايف الذي تقوم به (وزارة الشُّ

ار), و(الثَّانية): بـ (أدرار).   مدن الوطن, (األوىل): بـ (بشَّ

يايسصفحة مِن تارخيهام الوكان عنوان كلٍّ منهام: (  ).ثَّقايف والسِّ
وبيَّنتُ حينئذ أنَّ املقصودَ من عنوان املحارضتَني ليس هو تاريخ املدينتَني ـ أي: 
ار) و(أدرار) ـ القريبتَي العهد بالتَّأسيس, وإنَّام املقصود مناطقهام, وإنَّني عدتُ  (بشَّ

هر فني عىل (املهرجان الثَّالث للنِّصف الشَّ الثَّقايف  اليوم استجابة لدعوة املرشِ
ابقة حتت عنوان: ( مايض أدرار واالقتصادي), ألواصلَ موضوعَ دراستي السَّ

ة هبا,  ),احلضاري والثَّقايف عرب العصور إذ (أدرار) ومناطقها يف حاجة إىل تآليف خاصَّ
 فضال عن سلسلة حمارضات. 

اسعة, التي تشم ل إنَّني سأتناول بالبحث يف هذه املحارضة منطقة (أدرار) الشَّ
لنا ذلك من  واحات (توات) و(قورارة) و(تديكلت), وهذه الواحات كام سيتبنيَّ 

ة, ويف تاريخ  راسة, هلا مكانة مرموقة يف التَّاريخ اإلسالمي بصفة عامَّ خالل هذه الدِّ
ا بحكم موقعها اجلغرايف الذي جعلها حمورا  ة, وذلك أهنَّ بالد املغرب العريب بصفة خاصَّ

امل و اجلنوب من جهة, وبني بالد املغرب وبالد املرشق من جهة أخر, بني بالد الشَّ

                                                 
, ومل نقف عىل القسم صفحات )10(اعتمدنا يف إثبات هذه املحارضة عىل نسخة مرقونة تقع يف  )1(

 .األول من هذه املحارضة
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وبفضل موقعها املمتاز كانت صلة وصل بني القوافل التِّجاريَّة التي كانت تنطلق من 
ض إىل ذلك كثريٌ من اجلغرافيِّني  ودان, كام تعرَّ امل إىل جنوب السُّ عواصم بالد الشَّ

الني ابتداءً من القرن الثَّالث حَّ  اهلجري.  والرَّ
اج والتجار يف طريقهم من  وكانت أيضا صلة وصل وحمطة ممتازة لقوافل احلجَّ
املغرب إىل املرشق, كام نجد هذه الناحية ملجأ ومقرا لكثري من الالجئني السياسيني 
الذين غادروا بالد الشامل يف خمتلف العصور, حيث كانت مرسحا للحروب 

قصور التي أسست هبا, وضع لبنتها األوىل بقايا والغارات, والدليل عىل ذلك أن أهم ال
دول شهرية خلد ذكرها ومآثرها التاريخ, وقبل الدخول يف صميم املوضوع, ألفت 
انتباه املستمعني إىل أنني ركزت دراستي هذه عىل العالئق والروابط املتينة التي كانت 

ة واالقتصادية أو جتمع سكان هذه املناطق ببالد الشامل, سواء يف امليادين الثقافي
السياسية عرب فرتات من تارخيها الطويل, وباخلصوص ابتداءً من القرن التاسع 

 اهلجري, وملا كان التاريخ يتوقف قبل كل يشء عىل املصادر والوثائق.
وإنني يف هذه الدراسات مل نقصد خماطبة اجلامهري هبذه املناسبات فحسب, بل 

ع, خصوصا وأن مصادر تاريخ هذه املنطقة مازال نعدها لتعميم فوائدها للنرش والتوزي
لوا أحداثها بمزيد من  تَّاب سجّ جمهوال يف تفاصيله, رغم أن هذه املنطقة حظيت بكُ
لَّ ما كتب عنها مازال جمهوال إذ مل حيظ بالنرش, اللهم إال  التفصيل, ومما يُؤسف له أنَّ جُ

الباحثني الفرنسيني الذي كانوا يف النَّزرَ القليل, وقد اعتنى بتاريخ هذه النواحي بعض 
طليعة جيش االحتالل يف بداية القرن امليالدي اجلاري, فجمعوا ما عثروا عليه من 
الوثائق, وترمجوها ثم نرشها أحدهم, وهو الرائد مارتان يف جمموع مفيد جدا, كان من 

سيدي عمر رحلة احلاج عبد القادر بن مجلة املصادر التي اعتمدناها يف هذه الدراسة: (
) املشهور بسيدي باهية, من علامء القرن رحلة موالي هاشم بن أمحد), و(التنيالين
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لَّ وثائقه مما كتبه سيدي عبد  الثاين عرش, وهو مدفون يف باعبد اهللا بتيمي, وقد نقل جُ
رحلة أيب زيد اهللا بن سيدي أمحد احلبيب من علامء القرن العارش, وكذلك اعتمدت عىل 

هـ, الذي كان ينقل عن العالمة احلاج 1139املتوىف سنة  بن عمر التوايتعبد الرٰمحن 
), وتآليف الشيخ البسيط يف أخبار متنطيطبوبكر بن بالقاسم الزجالوي, ثم كتاب: (

أمحد بن القايض أيب حميل السجلاميس ورحلة العيايش الشهرية, هذه قائمة املصادر التي 
الفرنيس كثريا من وثائق بالد توات بحكم وظيفه  اعتمدهتا يف هذه الدراسة. مجع الرائد

من اخلزائن العامة كخزائن املساجد والزوايا ومن اخلزائن اخلاصة وترمجها إىل 
أربعة قرون من تاريخ الفرنسية, ثم نرشها يف أوائل القرن اجلاري حتت عنوان: (

سنة  إىل 1394, واملغرب من سنة 1902إىل سنة  1504املغرب: الصحراء من سنة 
لّ ما يتعلق بتاريخ هذه املناطق ابتداءً  )1()م1912 كانت وثائق هذا املجموع تشمل جُ

من القرن التاسع اهلجري, حياة القبائل الثقافية والسياسية واالقتصادية أيام االزدهار 
والقحط, حياهتا يف احلرب والسلم بني السكان, املعاهدات املربمة بني القبائل, اتصال 

املناطق بسكان الشامل والتبادل الثقايف والتجاري بينهم, ويف العرص األخري سكان هذه 
بعد االحتالل الفرنيس للجزائر, جلوء كثري من الثوار اجلزائريني إىل هذه املناطق أمثال 

 أبناء سيدي الشيخ وبوشوشة, وبوعاممة ... الخ.
ا املحدود عمال هذه النقاط هي التي أتعرض هلا يف هذه الدراسة بام يسعه جماهل

لُّه «بالقول املأثور:  لُّه ال يُرتك جُ  ».ماال يُدرك كُ
إن تاريخ هذه املنطقة املشهورة ببالد توات هلا تاريخ حافل يف امليدان الثقايف, فقد  

                                                 
 )1( Quatre siècles d'histoire marocaine au Sahara de : 1504 a 1902 au Maroc de 

1394 a 1912 d'après articles et documentations origines par A.c martin .Paris 

El - roux 1923. 
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كانت هبا مراكز إشعاع ال تقل عن مراكز العواصم العلمية ببالد الشامل, كام اشتهرت 
املخطوطات من خمتلف بالد العامل اإلسالمي, كام أشار فيها خزائن علمية مجعت نوادر 

إىل ذلك الرحالة أبو سامل العيايش عندما حتدث عن خزانة الشيخ حممد بن إسامعيل 
تأليفا كلها منتقاة من اسطنبول, عاصمة اخلالفة  1500القوراري الذي مجع فيها 

ضتُ لذكرها بمزيد من البيان يف حمارضيت  ع العثامنية, وقد تعرَّ األوىل التي ستطبع وتوزَّ
ـ إن شاء اهللا ـ كام أرشت يف نفس املحارضة إىل ما ذكره الرحالة موالي هاشم بن أمحد 
املشهور بسيدي باهية عن بعض اخلزائن التي اطَّلع عليها بتوات وذكر أنَّ  أصحاهبا 
أتوا هبا الجئني من تلمسان ومن عاصمة اجلزائر بعد غارات اإلسبان عىل وهران 
وغريها من مدن شواطئ املغرب العريب فيام بينها طرابلس أوائل القرن العارش 
اهلجري, ومن بني هذه اخلزائن خزانة حتتوي عىل تآليف الشيخ عبد الرٰمحن الثَّعالبي 

تِمَ هبا املطاف يف قرية بغيول بتسابيت  .)1( دفني اجلزائر وخُ
يكلت, هذا وملا كان كثري إن منطقة أدرار الشاسعة كانت تشمل واحات توات وتد

من القراء هلذه املحارضة بل وحتى املستمعني الذين مل يسبق هلم عهد بمعرفة هذه 
الربوع, أذكر هلم موجزا أُحلِّلُ فيه بعض اإلصطالحات الصحراوية فالواحة عبارة عن 
جمموعة من األرايض املغروسة بالنخيل بعضها يُسقى وبعضها بور, كام تشتمل الواحة 

جمموعة مساكن يُطلق عليها تارة اسم قرص وتارة اسم قصبة, والفرق بني القصبة  عىل
والقرص, أن القرص مسكن للفيف, بخالف القصبة التي كانت يف األصل خاصة 
بسكنى أرس ممتازة ذات مكانة ونفوذ, وإنّ موقع بالد توات الذي كان حيث ملتقى 

قرص املنصور وابن أدراعوا وأدرار وادي الساورة بوادي الرمل قرب بودة تشتمل عىل 
التي  –(وهي غري املدينة احلالية) وقرمليل التي كانت تعرف بأغرم أعىل ثم زاوية حيدة 

                                                 
 , جمموعة مارتان.)77ص: (» أربعة قرون من تاريخ املغرب«عن كتاب:  )1(
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وبالقرب من هذه الناحية, يوجد تيمي الذي يشتمل عىل  –سنتحدث عنها يف موضعها 
رنيس يبلغ حوايل عرشين قرصا منها أدرار (احلالية) التي كان سكاهنا عند اإلحتالل الف

ِذت قاعدة توات بدال من متنطيط كام  520عددهم  ساكنا, وأدرار هذه هي التي اختُّ
تشمل واحة تيمي وأوالد ونقال وبني تامرت وزاوية البكري, وقد أحلقت هبا أيضا 
امراقن وتينيالن, ويف اجلنوب الرشقي لسبخة تيمي توجد متنطيط التي هي عبارة عن 

يوجد امقيد وواحة بوفادي, وتسمى أيضا بأوالد احلاج,  قرص عظيم, وبغريب متنطيط
وبغرهبا واحة تاسفاوت كام يوجد بواحة تيمي فنوغيل, وأعباين, وأودغاغ, ومقرة التي 
كانت قرصا عامرا, ومل يبق منها إال األثر, ثم زاوية سيدي عبد القادر, وزاوية سيدي 

 يوسف ثم قسم تامست مع باعمر, واألمحر.
فإهنا تشمل ناحية تيفركوك التي حتتوي عىل واحات تبلكوزة ـ اسم أما قورارة 

النبات املعروف بالزياتة ـ وفا تيس, وأودغاغ, وزاوية الدباغ, وهذه الواحات تسكنها 
قبائل املحارزة العربية, كام تشمل قورارة اخلنافسة الذين يسكنون قصور احلاج قلعان, 

بائل اخلنافسة هم عرب أيضا, ونجد والكاف, وتاغيارت, وايغزر, ومعمورة, وق
بقورارة قسم قصور تاللت وبدريان, وأزقور وأملالل, ثم الواحة العظمى ألوالد 
مُّ قسم قورارة أيضا, قرص تيميمون, الذي  سعيد, الذين يبلغ عددهم األلف, ويضُ
يوجد فيه القرص القديم املُندثر, املعروف بقرص تاحتايت الذي كان مسكنا لليهود 

ابرة, وهوأقدم من قرص تيميمون , ويشتمل قرص تيميمون عىل واحات بني ملوك الرب
وتاورسيت, والواجدة وآثار عوعيدان, وبالغازي كام توجد فيه سمجان, غريب أوالد 
سعيد وتنضزي, وأقنتور التابعة لكايل وسيدي عياد وتاسفاوت وبني أسلم, وقد كانت 

د أقام فيها مدة امللك أبو محو الزياين ملك املراكز التجارية وقتيقورارين من أعظم  
 تلمسان كام ذكر ذلك ابن خلدون وغريه.
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أما قسم تيدكلت فهويشتمل القرص املندثر املعروف بقرص شارف, ثم واحات  
لٌّ منهام يرتاوح عدد سكانه بني األلف ومائة,  أولف العرب, وأولف األرشاف, وكُ

تيط, ثم أقابيل ومعها أربعة قصور هبا عدة وألف ومخسامئة نسمة, ثم نجد متقتنان, و
زوايا, وهذه الواحة تتقاسم مع رقان وعني صالح حمطة قوافل التوارق ومتبكتو, ثم 
نجد سبخة وواحة عني صالح, مع قصورها العرشة, من بينهم قرص العرب, وأوالد 

جلغرايف باجودة والدغامشة, وأوالد بالقاسم, وأوالد احلاج, هذا موجزٌ من التقسيم وا
تُ له إلفادة القراء واملستمعني  ضْ اإلداري احلديث, أي يف العهد االستعامري, تعرَّ
الذين مل تسبق هلم معرفة هبذه املناطق, أما سكان البالد, فإهنم أدر منا بشعاب 

 بالدهم.
كانت قاعدة بالد توات يف القديم, أي قبل االحتالل الفرنيس, قصور متنطيط  

هدها العلمية, وحسبام ذهب إليه الشيخ حممد بن احلاج عبد التي اشتهرت بمعا
), وقد ترجم أصله العريب البسيط يف أخبار متنطيطالرحيم, يف تأليفه القيم الذي سامه: (

إىل الفرنسية صديقنا األستاذ عبد القادر بوعقلة, مدير الشؤون الثقافية بوالية وهران, 
.. والذي سبقت له نفس اخلطة بوالية بشار, ت هُ ته ثم طبَعَ مجَ وىلَّ حتقيق هذا الكتاب, وتَرْ

 ».البسيط يف أخبار متنطيط«ترجم صاحب 
كام تعرض لذكر تاريخ تأسيس البلدة, فقال بأن مؤسسيها األوائل كانوا من بقايا 
دولة املرابطني اللمتونيِّني بعد أن هزمهم املوحدون, وإننا نعلم كلنا أن املوحدين الذين 

لك عيل بن يوسف بن تاشفني اللمتوين ثم انتصارهم عليهم بمدينة ثاروا عىل امل
وهران, عندما تغلب عبد املؤمن بن عيل عىل تاشفني بن عيل بن يوسف آخر ملوك 

البسيط يف املرابطني يف أوائل القرن السادس اهلجري . إن أهم ما يلفت النَّظر يف كتاب (
األحداث التي اجتازهتا البالد, كام ) أنّ مؤلفه اعتنى بضبط كثري من أخبار متنطيط
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ل العلامء الواردين عىل متنطيط من خمتلف اجلهات, وباخلصوص من  اعتنى برتاجم جُ
دُّ هذا التأليف من أهم مصادر تاريخ هذه املنطقة, وهذه نبذة من  عَ جهة الشامل, وهلذا يُ

نَها املؤلف تقديمه الذي قال فيه:  مَّ ليف أردت أن هذا تأ«اخلطوط العريضة التي ضَ
أمجع فيه بعض أخبار مدينة متنطيط عىل ما بلغني من ذلك, وعىل ما فهمته من آثار ما 
هنالك, وعىل ما سمعت الناس يتحدثون به, وظننت أنه كذلك, وعىل ما وجدته 
مكتوبا عىل ذلك يف بعض التقاييد, وضاربا عىل ما أظنه صحيحا يف املسالك, 

ة عىل ذلك, ألن احلق يظهر من معنى ومن كلم, الستحالته عادة بالقرائن الدال
ون والتَّوفيق, وال حول وال البسيط يف أخبار متنطيطوسميته بـ : ( ن اهللا أستمدُّ العَ ), ومِ

ة إال باهللا العيل العظيم   اهـ .» قوَّ
إن االسم يرتكب من اسمني «ثمَّ تعرَّض املؤلِّف لتحليل اسم متنطيط  اللغوي فقال: 

بريني, ومها: (امتا), و(اتيط), ومعنى (امتا): النهاية, و(اتيط) معناها: عجميني أي بر
ف األَلِفان اللذان مها آخر (امتا) وأول (اتيط)... , ثم عقد »العني, فرتكَّب االسامن وحذِ

ه لتأسيس متنطيط فقال:  القرص األول يقال  إن أول من نزل هبا وبنى«املؤلف فصال خصَّ
ابن تاجفني ـ وقد رسم جتفني بتاء فجيم ـ ويقصد ابن تاشفني  هلم ملتونة, أوالد امللك

س دولة ملتونة املشهورة بدولة املرابطني, ثم ذكر أن تاريخ هذا التأسيس كان حني  مؤسِّ
يس البسيطانكرست شوكته باملغرب واألندلس, وما قاله صاحب كتاب ( ) مِن أنَّ مؤسِّ

ثله يف تاريخ تأسيس قرص بودة, حيث قيل: متنطيط األوائل هم بقايا دولة ملتونة, نجد م
سه بعض بقايا دولة بني مرين, مع لفت االنتباه إىل أن هذه القصور  إن قرصها األول أسَّ
ت عليها أزمنة رفاهية ويرس, ال من حيث خصوبة الفالحة,  ان, كام مرَّ كانت آهلة بالسكَّ

ها عليها جتارة الذهب مع السودان, ول رُّ كنها شاهدت أيضا سنوات ولكن مما كانت تُدِ
عرس وقحط, وانتشار األوبئة إثر اجلفاف وتسليط اجلراد عليها, ثم الفتن التي توالت 
عليها كام سنبني ذلك, ثم تعرَّض التَّمنطيطي يف تأليفه إيل تاريخ األُرسَ الالّيت سكنت 
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عىل ما  فصل يف ذكر علامء متنطيط: أوهلم«متنطيط, فذكر من بينها أرسته ويف ذلك قال: 
بلغنا ذكره جدنا السيد أبو حييى بن حممد املنياري نسبة لبني منيار, قبيلة من العرب 

ى: جتعفرت, «, إىل أن قال: »معروفة بأرض التلول  غري أن أول منازلنا بتمنطيط كان يسمَّ
إن «, ثم واصل حديثه فقال: »نسبة للجعافرة, وبنو منيار أصل نسبتهم ينتمي لقريش 

هـ ـ ثم قال:  815ـ أي عام » بتمنطيط كان عام مخسة عرش يف القرن التاسع نزول جدنا 
نا سيدي أبو حيي جاء سيدي « عام مخسة وأربعني  تواتلـ :  حيي ابن ابديرومن بعد جدِّ

يخ 845يف القرن التاسع  ( , ابن عبد الكريم املغييلهـ) الذي ذكرته ومن تالمذته الشَّ
لَّم, وقد ذكر الشيخ موالي  وسىم عيل بنورضحيه بمقربة أوالد  عَ أمحد بن مشهور مُ

) التي ذكرناها, من بني املصادر املعتمدة يف دراستي هذه أن مؤسيس رحلتهيف ( هاشم
زاوية ميمون بتيمي هاجروا تلمسان بعد احتالل اإلسبان لوهران, كام ذكر أنه يف سنة 

عيل بن , فامت موسى عيل بنوأوالد  عيل بن عمربني  متنطيطم وقعت حرب يف 1535
ع بناء  بن عيل, عبد اهللاوخلفه ولده  عمر ثم ذكر أن أرسته  متنطيط,وهو الذي وسَّ

هاجرت التل الوهراين مِن بني منيار الذين هم أقارب اجلعافرة وسكنت قبيلة بني منيار, 
 .متنطيطأول قدومها قرص اجلعافرة الذي كان قرب 

تصال بني هذه الواحات, وبني بالد الشامل كان يتبنيَّ لنا أن االِ  من هذه الفقرات 
وثيقا, ومل يكن خاصا باألفراد, بل كان يشمل القبائل املتنقلة من الشامل إيل اجلنوب 
أيام الفتن واألهوال, فإن بني منيار الواردين عىل متنطيط وكانوا ضمن األرس التي 

النزول عند أقارهبم  استوطنت بل أسست متنطيط, سبق ألفرادها أول ما دخلوا البالد
 سكان قرص جتعفرت, وهذا ما سجله مؤلف خبري لكالمه وزن وأيُّ وزن. 

د األرس  البسيط يف أخبار متنطيطولنرجع إىل مواصلة حديث مؤلِّف ( ) الذي عدَّ
ثم جاء من بعده ـ أي: بعد سيدي حييى «الواردة عىل متنطيط أوائل القرن التاسع فقال: 

بعد جد املؤلف السيد أبو حييى بن حممد املنياري ـ السيد عبد  بن ابدير الذي جاء من
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اهللا العصنوين, وأخوه سيدي حممد بن سيدي أيب بكر عام اثنني أو ثالثة وستني يف 
وتقىض الصالح العامل سيدي سامل بن حممد الويل املشهور يف «, ثم قال: »القرن التاسع 

رش يف القرن العارش, ولد عام اثنني حياة عمه سيدي عبد اهللا املذكور عام أربعة ع
وثامنني يف القرن التاسع, ويف تلك السنة جاء ابن عبد الكريم لتمنطيط, ونزل بأوالد 
يعقوب, وانتقل عنها لبني عيل وبه رضحيه ومقامه, وهو مشهور بالعلم والوالية 

متنطيط  الباطنة, فهو آية اهللا يف أرضه, وحجته يف رشيعته, وقصته يف جالء اليهود من
مة, وخالفه يف ذلك القايض املشهور سيدي  حني ظهر منهم نقض العهد وخروج الذِّ
عبد اهللا العصنوين حتى ترافعا بنازلتهام وحماورهتام إىل علامء اآلفاق من املغرب, فوافق 
األكثر رأي العصنوين وقوله بناءً عىل الظَّاهر, ووافق من أهل الظاهر والباطن اإلمام 

ن أمرمها, واستنرص املغييل هبام ـ أي: السنويس وال تنيس رأي املغييل عىل ما بلغنا مِ
م أنه مل يتناطح عىل  بانية عىل جالء اليهود, وقد تقدَّ بالسنويس  وبالتنيس ـ وبالعناية الرَّ

ومات الشيخ ابن عبد الكريم املغييل عام تسعة يف «, ثم قال التمنطيطي: »ذلك عنزان 
يف  59ومات سيدي سامل ـ أي: العصنوين ـ يف ذي احلجة عام  هـ),909عارش (القرن ال

 ».هـ)959القرن العارش (
) ألمهيتها, إذ ما زال تاريخ  البسيط يف أخبار متنطيطنقلنا هذه الفقرات من كتاب ( 

انتقال الشيخ حممد بن عبد الكريم املغييل, وكذلك انتقال القايض عبد اهللا العصنوين 
تلك القضية التي ال خيلو من ذكرها تأليف من تآليف ذلك  بطيل قضية هيود توات,

ا  تَنَفً كْ ام مُ يْهِ ينُها مل ينصب بعد, والتي ما زال تاريخ هجرتَ عِ العهد, والزال إىل اآلن مَ
البسيط يف أخبار بالغموض, ولذلك نجد أنّ ما ذكره يف املوضوع صاحب كتاب (

خطوط األصيل للكتاب, يقول فيه ) مل يسلم, وقد اطّلعت عىل تعليق عىل املمتنطيط
ن سنة 892إن املغييل جاء إىل متنطيط سنة «صاحبه:  أن « , وذكر »هـ 882هـ بدال مِ

ن  سيدي عبد اهللا العصنوين جاء إىل توات سنة مخس وسبعني من القرن التاسع بدال مِ
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), يطالبسيط يف أخبار متنط, التي ذكرها صاحب (»سنة اثنني أو ثالثة وستني وثامنامئة 
كام وجدت يف التعليق املذكور ما هيمُّ موضوع دراستنا هذه, ففي حديثه عن بعض 
األرس العِلمية التي نزحت إىل متنطيط, ذكر أرسة عبد احلق بن القايض عبد الكريم, 

قون «وقال عنها بعدما وصفها بالعلم قال:  واآلن قد انقطع منهم العلم, ومل يزالوا يتشوَّ
بل البدَّ «, فعلَّق املعلِّق عىل هذه الفقرة بقوله: »ه كل اخلالء ... الخإليه, ومل خيلوا من

ن أثره وبعضه, لكنه ماء راكد, مل يسل عىل عادته  وعندهم خزائن «, ثم قال: »فيهم مِ
كتب تكررت فيها اخلطاطيب والقواميس والتفاسري, أعاد اهللا ماءهم ملجراه, وسقى به 

ون لبني مرين وإىل اخلزرج, وال شكَّ أن حاهلم ما حوله وما بعده, وكانوا ينتسب
تهم تؤذن بعلوِّ نسبهم ومقامهم, واهللا أعلم  َّ  اهـ. » وكرمهم ومهِ

يار, كام يتبنيَّ  فمن هذه الفقرات التي نقلتها يتبنيَّ لنا انتشار خزائن الكتب هبذه الدِّ
سيها كانوا ينتمون إىل أرس تولنا أيضا أن أصحاب ه ارثت العلم ذه القصور ومؤسِّ

ن أن بقايا امللوك اللمتونيِّني, وبقايا دولة بني مرين كانوا يف طليعة  واملجد, وما قيل مِ
بناة بعض قصور توات كـ : متنطيط وبودة, صحيح ال مبالغة فيه, كام أن ضبط تاريخ 
ن  انتقال أرسة القايض عبد اهللا العصنوين, وانتقال الشيخ حممد بن عبد الكريم املغييل مِ

لمسان إىل توات, تفيدنا أن بطيل قضية هيود توات: املغييل والعصنوين كانا قريبي عهد ت
ببالد توات, عندما أثريت قضية اليهود, وأن هجرة املغييل من تلمسان وقعت إثر 
ن ضحاياها العامل اجلليل  )1(أحداث وقعت يف عهد امللك املتوكل الزياين, والتي كان مِ

مت داره, املعيارصاحب (أمحد بن حييى الونرشييس  ) الذي صودرت أمواله, وهدِّ
وهجر تلمسان إىل فاس, حيث تويف هبا بعد وفاة املغييل بنحو اخلمس سنوات, كانت 

                                                 
ضوا للظروف التي    )1( ض لذلك أحد من املرتمجني للمغييل, إذ مل يتعرَّ د افرتاء حيث مل يتعرَّ هذا جمرَّ

 غادر فيها تلمسان.
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قضية هيود توات من القضايا الشائكة واحلاسمة ببالد املغرب العريب بصفة خاصة, 
ىل منتهى حدودها, وببالد العامل اإلسالمي بصفة عامة, جتلت فيها روح حرية الفكر إ

ون بحق,  دُّ عَ لٌّ من الطرفني أنصارا أيَّدوا وجهات نظرهم يف القضية, وكانوا يُ إذ وجد كُ
 يف طليعة قادة الفكر يف كل من تلمسان وفاس وتونس.

ن رجاال منهم   ومل تقترص نشاطات املغييل يف قضية هيود توات بل ترك آثارا وكوَّ
صاحب املركز العلمي اخلالد الذكر بفجيج,  الشيخ حممد بن عبد اجلبار الفجيجي

وصاحب املنظومة الشهرية يف الصيد, التي مازالت تثري إعجاب كل من اطلع عليها, 
وكان ابن عبد اجلبار الفجيجي هذا من الذين انترصوا للمغييل يف قضية هيود توات, كام 

ْ العصنوين واملغييل ا يتَ للتني انتقلتا من نجد يف بعض هذه الوثائق عالوة عىل أُرسَ
ا علمية أخر انتقلت من بالد الشامل إىل توات كأرسة مؤلف  ً تلمسان إىل متنطيط أُرسَ

), وهي أرسة بني منيار التي ذكرها عالوة عىل مؤلف البسيط يف أخبار متنطيطكتاب: (
البسيط, الرحالة موالي أمحد بن هاشم يف رحلته, وقال إن بني منيار انتقلوا من التل 

راين وهم أقارب قبيلة اجلعافرة الذين كان هلم قرص قرب متنطيط, كام ذكر هذا الوه
الرحالة أن زاوية ميمون بتيمي أسسها مهاجرون من تلمسان هاجروا تلمسان عند 

 احتالل األسبان. 
ولنرجع اآلن إىل مواصلة احلديث عن ذكر نامذج من تأسيس بعض القصور 

عىل القاعدة التي كثريا ما نكررها يف موضوع بحثنا  واملعاهد العلمية ببالد توات, جريا
 ».ما ال يُدرك كله ال يُرتك جله «وهي: 

ت يف توات زاوية ركان, قيل إن بعض الرشفاء  سَ كان من مجلة مراكز العلم التي أُسِّ
الفيالليِّني انتقلوا إىل املوضع املعروف بـ: انتهت يف أرض توات فراد ومجاعات, 

ء املهاجرين عامل يدعى: موالي عيل, وذلك يف القرن العارش وكان من بني هؤال
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اهلجري, حيث كان يقود قافلة جتارية إىل متبكتو, وعند مروره عىل توات اشرت منه 
دينُه من أداء  نًا, وعند عودة التاجر موالي عيل الفياليل امتنع مَ يْ بعض جتار توات سلعا دَ

, فأقام التاجر بتوات مدة  تِهِ مَّ تزوج فيها ببنت شيخ تاوريرت, وعندما رحل إىل ما بذِ
متبكتو أدركه املنون, وصادف أنه ولد له ولد سمي عبد اهللا, فخلف والده يف طريقه ملاَّ 
بلغ سن الرشد, سافر إىل تافاللت, ونزل ضيفا عند الشيخ ابن عبد الكريم املغييل 

قطاع زراعية ونو  بقرص بوعيل فتلقاه بحفاوة, وغمره باهلدايا, فاشرت هبا عدة
السكنى هبا, إال أن سكان الربمك أحلُّوا عليه يف البقاء عندهم فاستجاب لرغبتهم, 
وأسس غريب تاوريرت معهدا يف املكان املعروف بـ:انتهت, وانتهت هذه وصف 
للموضع الذي انتهت فيه واحة توات, وهذا املعهد هو املعروف اآلن بزاوية رقّان, 

وية الرقّاين, ثم سافر موالي عبد اهللا هذا مرة ثانية إىل القنادسة, وكانت تسمى أيضا بزا
حيث اتصل بشيخ الطريقة الزيانية وتتلمذ له, كام استوطنت توات عدة أرس رشيفة 
كانت يف طليعة الطبقات املمتازة بالبالد, ثم تليها طبقات املرابطني التي ال تقل عنهم 

ا, وكان يمثلها رجال  نفوذا وسمعة, ثم توسعت هذه الطبقات مع الزمان كام وكيفً
فاظ القرآن الذين كانوا يعيشون بمعزل عن اخلالفات  الزوايا والعلامء والفقهاء وحُ
القبلية وكان القبائل عندما يقع بينهم اخلالف يتحاكمون عندهم, وكانت يف طليعة 

, فكانتا تتقاتالن ومزقتا وح َدْ دة البالد رغم اجلهود القبائل املتنازعة قبائل سفيان وامحْ
 التي كانت تبذهلا األرس الدينية يف إطار األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وإن تتبع اخلالفات واحلروب التي كانت تقع بني القبائل, ثم املعاهدات التي  
كانت تربم بينهم إثر هذه احلروب التي نتج عنها اندثار عدة قصور, مل يبق إال اسمها, 

, ال يسمح لنا جمال هذا البحث بتتبعها, فنكتفي بذكر بعضها, يتطلبها وبعض آثارها
سياق هذا البحث: كان من مجلة ساللة املرابطني بتوات أوالد سيدي موسى بتاسفاوت 
واملنحدرون منهم سكان الواجدة ويف طاملني ويف تيميمون ويف رشوين, ثم يأيت من بعد 
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من زناتة, ثم احلراطني وهم من ساللة  األرشاف واملرابطني طبقات العرب والرببر
 املعتوقني, ثم املامليك الذين كانوا عبيدا.

وإن هذا التقسيم مل يكن خاصا بسكان توات, بل كان ينطبق عىل جل سكان  
ت عىل هذه الواحات فرتات استقرار وأمن, فازدهرت هبا  الصحراء والسودان, مرَّ

البالد من نخبة املهاجرين إليها الذين كان يف حياهتا االقتصادية والثقافية, إذ استفادت 
ي بإحداث  طليعتهم رجال العلم واالقتصاد والسياسيون, فنُظِّمت وسائل الرَّ

 الفقارية, وحفر اآلبار الدافقة.
هم ورواحهم إىل بالد السودان,   وِّ دُ كام كانت جتوب البالد قوافل التجار يف غُ

آليف التي ظهرت, وانترش تأسيس املعاهد وازدهرت احلياة الثقافية بوفرة عدد الت
الدينية والزوايا التي كونت الوحدة الثقافية بالصحراء والسودان وربطت بينهام وبني 
بالد الشامل, ونتج عن هذا االزدهار أن أصبحت القصور آهلة بالسكان حتى الفقاقري 

بدل اسم وصار عدد سكان القرص الواحد يبلغ األلفني والثالثة آالف نسمة, واست
القرص باسم املدينة, كمدينة أودغاغ بتنركوك وتيميمون, وبرنكان, ومتنطيط ومكرة 
بفنوغيل, وأدغا بتمس, وأوالد عيسى وأوالد إبراهيم, وأوالد أوشن الذين كان 
ها  عددهم ال يقل عن اخلمسة آالف نسمة, ثم اجتاحت البالد جماعات وصف بعضَ

يت الذي سبق لنا احلديث عنه, وذكرنا أنه كان ينقل الرحالة أبو زيد عبد الرٰمحن التوا
عن العالمة الشهري أيب بكر بن بلقاسم الزجالوي, فذكر الرحالة عند وصفه للمسغبة 

م, أن تلك 1656التي اجتاحت البالد يف القرن احلادي عرش اهلجري وبالضبط سنة 
ات مل يُبق بالبالد ثمرة املسغبة نتجت عن اجلراد الذي بقي مدة أربعة أشهر متتابعة يف تو

وال ورقة شجر, وبلغ سعر رطل الثمر الواحد مثقاال ونصفا ذهبا, ثم صار اجلراد 
يرتدد عىل البالد من دون انقطاع ثالث سنوات ال يغادرها إال يف فرتات قليلة ثم يرجع 
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دة إليها من حيث أتى, ورغم ما كانت تتلقاه البالد من اإلعانة اخلارجية القريبة والبعي
دُّ باآلالف ففي تيمي وصل عدد األموات يف بعض  عَ فكان عدد ضحايا هذه املجاعة يُ
ا, ويف مكرة دفن يف يوم واحد مخسون رجال ومائة وعرشون امرأة, ثم صار  األيام ألفً
يتعذر الدفن لتلوث اجلو بالروائح الكرهية, وبلغ تأثري هذه املجاعة أن صار السكان 

ميني, بعد أن أكلوا امليتة من احليوانات, أصابت هذه يأكلون جثث األموات اآلد
املسغبة تيمي وبودة ثم متنطيط وتامست وأعقبتها هجرة ما تبقى من السكان إىل 
فَ عىل الكثري منهم  الدغامشة وتيقورارين الذين تلقاهم سكاهنا باإلكرام والتبجيل خفَّ

لتمر من وادي ميزاب وورقلة آثار املسغبة, كام كانت قوافل اخلنافسة التجارية تنقل ا
وتقرت وبسكرة وتبيعه رخيصا, ثم عززهتا قوافل عريب ووادي درعا التي كانت 
حتمل بدورها التمر والشعري والصوف, وقوافل تفاللت املحملة باألغنام واحلبوب, 
كل هذه الظواهر اإلنسانية تدل عىل التضامن وعىل مصداق احلديث الرشيف الذي 

نني يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو مثل املؤم«يقول: 
 ملسو هيلع هللا ىلص. أو كام قال » تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

رُّ عليها مخس سنوات حتى استبدلت العرس  نجد هذه املسغبة مل يطل أمدها بل مل متَ
لساورة عىل طريق وادي ا 1664باليرس, حيث إن الرحالة أبا سامل العيايش دخلها سنة 

إن «مارا عىل قصيبات (أو قصايب) فوصف البالد التي أقامت فيها قافلته مدة فقال: 
سبب إطالة مكثنا بتوات أنّ كثريا من احلجاج نظرا لغالء ثمن الذهب بتافاللت 
اختاروا رشاءه بتوات حيث ثمنه رخيص, وكذلك الشعري والتمر, ثم إنه هبذه البالد 

واردة من متبكتو ومن بالد أقدز و بقية نواحي السودان. جممع القوافل التجارية ال
وتوجد السلع املختلفة األنواع الواردة من البالد املذكورة, بخالف السلع الواردة من 

عند وصولنا كان سوق املغرب فإهنا غالية الثمن كاخليل والثياب امللف واحلرير, ف
 اهـ .» البالد عامرا
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أسيس املعاهد املشهورة  بتوات فنذكر تأسيس ولنرجع إىل مواصلة حديثنا عن ت
زاوية سيدي البكري التي أسستها أرسة من أرس املرابطني الذين سكنوا بقرص أوالد 
حممد يف متنطيط قبل تأسيس الزاوية بنحو القرن ونصف, اشتهر كثري من أفراد هذه 

أفراد األرسة  األرسة بالعلم والصالح ابتداءً من القرن العارش اهلجري, وقد توىل أحد
) (هي يف بالد النيجر يف العرب), إنّ الوثائق التي Agadezالبكرية القضاء بـ أقدز (

حيتفظ هبا بعض أفراد األرسة تُثبت اتصاالهتم باألدارسة وباملرينية, أسس الزاوية 
البكرية سيدي حممد بن البكري بعد رجوعه من احلج, حيث تعرف بكثري من علامء 

ن يتبادل معهم الرسائل ـ احتفظت ببعضها أرسته ـ وأنه بعد خالف املرشق الذين كا
 اشرت ,وقع بينه وبني بعض أقاربه من جهة وبينه وبني سكان متنطيط من جهة أخر
عدة قطاع أرضية بقرص تازداية وأسس هبا زاويته التي اشتهرت ببث العلم وإيواء 

نفوذ عظيم ببالد السودان كام كان  الفقراء واملساكني وعابري السبيل, كان هلذه الزاوية
جيها  يرتدَّدون عىل السودان, وقد احتفظ أفرادها بظهائر من أمراء  )1(كثري من متخرِّ

 السودان يستوصون باملنتسبني إىل  الزاوية البكرية خريا يف بالدهم.
 تأسيس الزاوية الرقادية: 

فأسس الزاوية التي  ورد إىل بالد توات الشيخ أمحد بن حممد الرقادي من أدغاغ,
احتفظت باسم الزاوية الرقادية, وأحاطت هبا أرس رشيفة, صارت تترصف يف الزاوية 

 م.1651الكنتية, وقد تويف سيدي أمحد الرقادي سنة 
كام نجد من الزوايا التي اشتهرت ببالد توات زاوية سيدي أبو األنوار, فقد ذكر  

لتيليالين الساكن باملهدية يف متى يف رحلته الرحالة احلاج عبد القادر ابن السيد عومر ا

                                                 
 .)أربعة قرون من تاريخ املغرب(وع: : ترمجة مارتان يف جممرحلة العيايش )1(
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م) بمناسبة اجتامع سكان منطقة توات عند 1815هـ (1230التي رشع يف تدوينها سنة 
تأهبه للذهاب إىل احلج وكان منطلق رحلته من قرص بوعيل وقرص تديكالت, كان 
مؤلف الرحلة املذكور ضمن اجلامعة التي انطلقت من بوعيل, وبعد ثالث مراحل 
وصلت القافلة إىل زاوية سيدي أبو األنوار بن عبد الكريم بتيديكالت وقد عرف 

ولد بتينيالن وأخذ عن سيدي «الرحالة السيد عبد الكريم مؤسس هذه الزاوية فقال : 
س هذه الزاوية التي تعرف  حممد دين اهللا بتيطاف, ثم سافر إىل تكرور وبعد رجوعه أسّ

الشيخ عبد الكريم هذا مؤسس الزاوية سنة بزاوية سيدي أبواألنوار, وتويف 
, »م, نزلت القافلة هبا وتلقاه موالي هبة اهللا وأوالده بحفاوة وإكرام 1750هـ/1163

 وقد ذكر الرائد مارتان يف تعليقه أن هذه الزاوية هي املعروفة بزاوية هيبة بأولف. 
ر أهنم ثم وصف الرحالة املراحل التي قطعوها يف طريقهم إىل عني صالح فذك

إىل أن وصلوا  عبد اهللا التيليالينمروا عىل زاوية احلنون ثم أقبيل وزاروا رضيح سيدي 
عني صالح فتلقاهم سكاهنا فرسانا ومشاة رجاال ونساء باحلفاوة عىل عادهتم يف ذلك 
عند ورود قوافل احلجاج إليهم, فأقاموا يف عني صالح تسعة أيام يف انتظار حجاج 

حاجا, فمروا عىل حايس أقاية  126وا هبم, وكان عدد اجلميع قورارة الذين التحق
 ووادي تنشت.

ولنرجع اآلن إىل احلديث عن بعض املعاهدات التي كان يربمها السكان بينهم, 
كانت أرسة من بودة تُعرف بأرسة السيد حممد عبد الكريم الرببويش  1871ففي أبريل 

بة أو املصاهرة, وذلك من بوة إىل وإخوته أوالد بربويش وكل من ينتمي هلم بالقرا
رقان, عقدت هذه املعاهدة بينهم وبني قبيلتني تنتميان إىل ذوي منيع, وهم العوائد 
والعالونة, اللتني تعاهدتا بضامن بقية قبائل عمور وأوالد جرير الذين يعرتفون هلم 

ة الكنتة , اجتمع بزاوي1871بالسيادة والقيادة, ويف شهر أوت من السنة املذكورة أي 
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مجاعة بودة ومتنطيط وأوالد احلاج ثم أوالد سيدي محو باحلاج بتيوريرين يف تيطاوين, 
تعاهدوا بدفع ستني مثقاال سنويا جلامعة لغنانمة, وذلك إثر خالف وقع بني الغنانمة 

 وأوالد سيدي محو باحلاج .
من  وقد عنيَّ الغنانمة تسعة من رؤسائهم منهم شيخان من أوالد محو وشيخان

أوالد رزوق وشيخان من العطاونة وشيخان من املعاضد وشيخ من أوالد حسني  هؤالء 
املشايخ تعاهدوا  بإرجاع كل ما أخذ ألوالد سيدي محو باحلاج عمدا أو غلطا, ففي هذه 
نيِّ سيدي حممد سامل بن منصور املمثل الوحيد واملسؤول ببودة, كام كان الشيخ  املعاهدة عُ

الي إسامعيل من أوالد سيدي محو باحلاج الساكن بزاوية كنته, هو سيدي حممد بن مو
املمثل املسؤول جلميع سكان ممّا بني تيلولني أي تيطاوين وهذه القصور التي ذكرت يف 
املعاهدة بأسامئها هي : تيلولني ـ تاخفيف ـ بوعيل ـ غرم أمالل ـ الزوي, وتيطاوين, 

املستور هلم احلق أن ينضموا إىل املعاهدة مع وزيد يف املعاهدة أن رشفاء رقان وبريش و
 1871نوفمرب  6أكتوبر و 27أوالد سيدي محو باحلاج, ثم زيدت معاهدة مؤرخة ما بني 

عقدهتا مجاعة متنطيط ابتداءً من قصبة أوالد احلاج املأمون إيل تيمليحة وسبخة أوالد 
ني هبم مثل أوالد جرير املقدم, واألدارسة الذين يتكلمون باسم ذوي منيع وكل املتعلق

 وعمور, كام يوجد يف املعاهدة فصل يُلحق بجامعة متنطيط مجاعة بودة وأوالد احلاج.
مل تقترص عالئق بالد توات ببالد الشامل يف املجاالت الثقافية واالقتصادية بل  

جتلّت يف املجاالت السياسية بوضوح, فإن أثر ثورة أبناء سيدي الشيخ التي اندلعت 
وثورة بوشوشة التي انضم إىل أوالد سيدي الشيخ  1864لبالد حوايل سنة شامل ا

هاجروا وانسحب بعض هؤالء الثوار إىل بالد توات, ففي سنة  1860حوايل سنة 
التجأ الثائر بوشوشة وهو حممد بن التومي إىل تيديكالت حيث كانت تقيم هبا  1863

زائر بعد متردها عىل سلطات أرس من قبائل الشعابنة التي سبق هلا أن هاجرت اجل
االحتالل , أمكن للثائر حممد بن التومي املشهور ببوشوشة أن جيمع حوله نصف 
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سكان الشعابنة الذين انتقلوا من نواحي ورقلة إىل نواحي تيديكالت, فكانت 
, ثم انسحب إىل 1870تيديكالت هي منطلق هجوم بوشوشة عىل القليعة ومتلييل سنة 

اجليش الفرنيس املرابط باألغواط يف وادي مرسب, ثم رد الكرة  ملجئه بعد أن هزمه
وهاجم ورقلة وتقرت ثم وادي سوف, وعندما تغلب عليه اجليش  1871سنة 

الفرنيس التجأ إىل قورارة ثم قصد مرة أخر القليعة, وعندما أخفق التجأ من جديد 
رقلة, إال أن آغا إىل اخلنافسة بقورارة, ثم واصل مسريته إىل تيدكالت حيث هاجم و

ورقلة الذي كان حيارب يف صفوف الفرنسيني كان له باملرصاد فنصب له كمينا جنوب 
تيديكالت وبعد معارك حاسمة وقع أسريا يف قبضة الفرنسيني الذين قادوه إىل عاصمة 
اجلزائر, وأمكن لكثري من أنصاره وأتباعه االلتجاء إىل قصور تيديكالت حيث آواهم 

يف ديارهم برا وكرما ويف نفس هذه الظروف التي التجأ فيها الثائر بوشوشة السكان ولقوا 
إىل تيديكالت التجأ ثائر جزائري آخر له مكانته وهو السيد قدور بن محزة من أوالد سيدي 
الشيخ الذين خاضوا معارك حاسمة ضد الفرنسيني طيلة ثامنية سنوات التجأ الثائر عند 

ثر املعارك التي دارت رحاها بأم الدبداب واملنقوب إ 1872اخلنافسة بقورارة سنة 
وخرسها, كان أفراد قبيلة اخلنافسة متصلني بأبناء سيدي الشيخ من عهد جدهم عميد 
األرسة وسيدي عبد القادر بوسامحة دفني األبيض سيدي الشيخ, فلهذه الصلة كانوا يف 

 هنايتها.طليعة املشاركني يف ثورة أوالد سيدي الشيخ من بدايتها إىل 
أمكن للثائر بوشوشة مدة إقامته بتيديكالت أن جيوب املناطق التواتية فوصل إىل 
تيمي حيث اهنالت عليه اإلعانات,أما أوالد سيدي الشيخ فقد آواهم اخلنافسة والتحق 

الالجئون الذين كانوا مرافقني لبوشوشة بتيديكالت وقد تفرقوا عىل  1876هبم سنة 
رق, وكثريا ما كانوا يتعرضون للقوافل التي كانت جتوب الواحات كمنداس والتوا

 تادمايت بني تيديكالت وقورارة.
ن السيد قدور بن   ثم انتقل أوالد سيدي الشيخ إىل ذوي منيع بواد غري, حيث كوّ
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عني فهاجم به ورقلة وميزاب ومتلييل والقليعة, ثم  محزة جيشا من الالجئني واملتطوِّ
د السيد قدور بن محزة محلته  1880ة التي تلتها إىل سنة رجع إىل قورارة, ويف السن جدّ

حتت قيادة أخيه السيد الدين بن محزة وأمكنه أن يغنم ألف مجل لسكان دائرة البيض 
 قرب قرص بريزينه.

وبعد خالف وقع بينهم وبني ذوي منيع التجأ أبناء سيدي الشيخ إىل تافياللت 
, 1881حيث ساندوا ثورة بوعاممة سنة  فمكثوا هبا سنة, ثم رجعوا إىل ذوي منيع

 وعند ذوي منيع التجأ بدوره بوعاممة عندما ارتطم باجليش الفرنيس.
كان من مجلة املشاركني يف هذه الثورة, أي ثورة أبناء سيدي الشيخ الذين جلأوا إىل  

توات عالوة عىل السيد قدور بن محزة ولد عمه السيد سليامن بن قدور رئيس فرع 
, 1881دي الشيخ باملغرب األقىص, ثم السيد بوعاممة الذي أعلن الثورة سنة أوالد سي

نا يف هذه  وقد دبّ يف صفوفهم اخلالف, ومنشؤه تقاسم مناطق النفوذ, والذي هيمُّ
الدراسة األدوار التي قامت هبا هذه املنطقة (موضوع دراستنا ) والتي برهنت عىل أن 

هلا جذور وحقائق وهي ليست جمرد ادّعاءات, العالئق بني بالد توات وبالد الشامل 
يقدمها أصحاهبا عند احلاجة, فنجد السيد سليامن بن قدور هذا وصل إىل بودة حيث 
أرسل ولده إىل تيمي وذهب هو إىل الدغامشة فنصب معسكرا بني دلدول وأوالد 
راشد,وأرسل ولده إىل تيمي حيث تربع سكاهنا عليه باألموال الطائلة, ويف هذه 

لناحية اقرتن السيد قدور بن محزة مع ولد عمه السيد سليامن املذكور فقصد السيد ا
 قدور بن محزة تينركوك و قصد السيد سليامن وادي الساورة جنوب املغرب األقىص.

هذه صفحات ذكرناها من مايض توات مبعثرة إىل أن خطوطها العريضة تدلنا  
مراكز اإلشعاع, أحدثت يف ربوعها عىل أهنا كانت منطقة ثرية باألحداث وثرية ب

ثورات ثقافية سامهت يف توحيد ثقافة البالد وكانت صلةَ وصل, ال يف املجال الثقايف 
 املمتاز فحسب, بل يف امليدان االقتصادي. 
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ابقة إىل ما وصف به العامل اجلليل أمحد املقري  ضتُ يف حمارضيت السّ وقد تعرّ
ها أجداده وذكر بتفصيل قوافل رشكة أجداده التلمساين رشكة جتارية كان يُرشف علي

التي كانت تذهب من الشامل إىل اجلنوب, قال يف وصفها عندما حتدث عن جده اجلامع 
ثم اشتهرت ذريته عىل ما ذكر من طبقاهتم بالتجارة, «ألرسة املقري بتلمسان قال: 

مُ  فمهدوا طريق الصحراء بحفر اآلبار وتأمني التجار, واختذوا طبال للرحيل دَّ قَ وراية تُ
, ثم ذكر أن اإلخوة اخلمسة الذين أسسوا الرشكة التجارية كان كلٌّ منهم »عند املسري

فعقدوا الرشكة بينهم يف مجيع ما ملكوه ويملكونه عىل السواء بينهم «قائام بعمل فقال: 
واالعتدال فكان أبو بكر وحممد ومها أرومتا نسبي من مجيع جهات أمي وأيب بتلمسان 

د الرٰمحن وهو شقيقهام األكرب بسجلامسة وعبد الواحد وعيل ومها شقيقاهم وعب
وكان «, إىل أن قال: »الصغريان بـ : إيواالتن, فاختذوا هبذه األقطار احلوائط والديار...

التلمساين يبعث إىل الصحراوي, بام يرسم له من السلع, ويبعث إليه الصحراوي 
لاميس كلسان امليزان يعرفهام بقدر اخلرسان باجللد والعاج واجلوز والترب والسج

والرجحان, ويكاتبهام بأحوال التجار وأخبار البلدان حتى اتسعت أمواهلم وارتفعت 
يف الضخامة أحواهلم, وملا افتتح التكرور كورة إيواالتن وأعامهلا, أصيبت أمواهلم فيام 

طني, فلم يزل حاهلم أصيب من أمواهلا وصادفوا توايل الفتن ومل يسلموا من جور السال
 اهـ .» يف نقصان إىل هذا الزمان 

ف قبل هذه الفرتة بقرون, بعض املراكز الصحراوية أبو عبيد البكري يف  وقد عرّ
) الذي ألفه يف منتصف القرن اخلامس اهلجري فقال يف املسالك واملاملككتابه (

اجد كثرية آهلة وهي مدينة كبرية هبا جامع ومس«التعريف بأوداغست وسكاهنا فقال: 
, ثم وصف سكاهنا فقال: »…يف مجيعها املعلمون املسلمون للقرآن وحوهلا بساتني

وهم أرباب نعم جزيلة وأموال جليلة وسوقها عامر الدهر كله, ال يسع الرجل فيها «
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كالم جليسه لكثرة مجعه وضوضاء أهله, وتبايعهم بالترب, وليست عندهم فضة, وهبا 
عة... وجيلب منها العنرب املخلو اجليد لقرب البحر املحيط منهم, مياه حسنة ومنازل رفي

وذهب أوداغوست أجود ذهب أهل األرض وأصحه, وكان صاحب أوداغست يف 
عرش اخلمسني وثالثامئة تني يروتان ... رجل من صنهاجة وكان قد دان له أزيد من 

 اهـ .» عرشين ملكا من ملوك السودان كلهم يؤدي له اجلزية 
ف به البكري قلعة بني محاد عاصمة اجلزائر يف  أوائل القرن وهذا  ما يفرس لنا ما عرّ

وهي قلعة كبرية ذات منعة وحصانة, ومترصت بعد خراب «اخلامس حيث قال: 
القريوان انتقل إليها أكثر أهل إفريقية, وهي اليوم مقصد التجار وهبا حتل الرحالة من 

د املغرب وهي اليوم مستقر مملكة صنهاجة العراق واحلجاز ومرص والشام وسائر بال
,من هذا التعريف ملدينة القليعة التي ورثت عاصمة القريوان التي بدأت يف »... الخ 

عهد ازدهارها تشد إليها رحال قوافل جتار العراق واحلجاز ومرص والشام ... الخ. 
هب التي كانت بـ (أودغست ), وكان ذهبها يتبني لنا أنَّ هدف هذه القوافل مناجم الذَّ

ف بذلك البكري, وقال: ذهب (أودغست) أجود ذهب أهل األرض, كام كان  كام عرَّ
ودان), كلُّهم يؤدِّي له  نهاجي دان له أزيد من عرشين ملِكا من ملوك (السُّ أمريها الصَّ
ن قرن, وإذا تتبَّعنا البحث التَّارخيي  اجلزية, وذلك قبل ظهور (دولة املرابطني) بأزيَد مِ

سون له حياهتم وبحوثهم, نجد مثال الع نيا يكرِّ لمي النَّزيه, الذي مازال كبار علامء الدُّ
هري: (طادوز لويكي)  حراء, وهو الباحث الشَّ العامل االختصايص يف تاريخ الصَّ

)Tadeuze Leuiki ص دراسة قيِّمة لـ (مؤمتر ) األستاذ بـ (جامعة بولندا) خصَّ
ط), املنعقد يف (جزيرة مالطة): [ما بني]: حضارات غرب البحر األبيض املتوسِّ 

امل إىل م, حتت عنوان: (1976يونيو 28و23 أصل قبائل صنهاجة النَّازحة من بالد الشَّ
حراء مها صاحبها باللُّغة الفرنسيَّة: الصَّ ها بالفرنسيَّة, إذ قدَّ  ), وهذا نصُّ

(L'origine Nord Africaine Antique de Mystérieux Peuple saharien des Bafors) 
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حراء(كام ظهر كتاب آخر منذ عرش سنوات حتت عنوان:  خ حضارات الصَّ ) للمؤرِّ
 اإليطايل: (قوديو أنيليو). 

وقد ظهر لنا جليا أنَّ البحث يف قضيَّة ارتباط بالد الصحراء ببالد الشامل قديم جدا 
ه  كثري ممن يريدون واالتصال وثيق, وجذوره بلغت يف العمق منتهاها, ال ما يتومهَّ

هها ملك من  استغالل التاريخ لألغراض, ويشوهونه عىل حساهبا, فينرشون ظهائر يوجِّ
امللوك دون حياء أو خجل إىل خدامه وهؤالء الذين يعنوهنم باخلدام هم العلامء 
والصاحلون واألرشاف واملجاهدون وسليلو األبطال الفاحتني, ال امللوك الذين وصفهم 

ن القايض أيب حميل السجلاميس الذي وصف حالة بالد املغرب العريب بعد العالمة أمحد ب
وفاة امللك أمحد املنصور ا لذهبي فقال : قلت وهو أشبه يشء بزماننا هذا منذ ثامن سنني 
أو أكثر واألمر قد مرج, واهلرج فيه عن احلد من كل وجه قد خرج, واألمة ما اتفقت فيها 

ة قليلة منهم, إنام يبايعه من ال بال له, أومكره عىل عىل واحد, وكل من تغلب عىل جه
ة, وفاض الكفر وغاب النرص,  مّ بيعته خوفا من ظلمه, فسابت األمة وعمّت البلية والغُ
طِّل فيها  حتى أُخذت السواحل, وال مغيث ألهلها مع استغاثتهم جلميع القبائل, وعُ

ت يف حمارب اهللا من األذان, ورضب الناقوس يف مساجدها ونصبت الصلبان, وعبد
 دونه األوثان, وكل عامل بزعمه أو صالح بومهه, أو أمري بدعواه...الخ.

فهذا الباحث البولندي الذي قدم دراسته يف مؤمتر عاملي معظم أعضائه أوروبيون 
اللهم إال بعض اجلزائريني والتونسيني واملغاربة, أثبت يف بحثه أن أصل صنهاجة الذين 

بل اإلسالم بنحو األربعة قرون نزحوا من الشامل أي من جبال اشتهروا بالصحراء ق
بابور شاميل مدينة سطيف, فعار علينا ونحن مطالبون بربط صلتنا بامضينا أن ال نغتنم 
فرصة حتقيق ما تبقى لنا من الوثائق ونسجلها, بدال من أن نرتك خلفنا جيهل ماضيه, 

 متاهات االفرتاض.وإذا حاول أن يدرسه تعوزه املصادر, فيلجأ إىل 
راسة بنموذج من علامء (توات) الذين   واسمحوا يل إن أطلتُ أن أختم هذه الدِّ
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نوا جيال من أبرز العلامء, وكان هذا العامل  امل, وانتصبوا للتَّدريس, وكوَّ انتقلوا إىل الشَّ
 يرتدَّد عىل مسقط رأسه, ويرجع إىل (اجلزائر) إىل أن تويف هبا (رمحه اهللا).

ج من معهد هذا ال يخ العريب بن بلقاسم التَّوايت, من (أوالد سعيد), خترَّ عامل هو الشَّ
علمي قرب مدينة (مازونة), وقد عثرتُ عىل نصِّ اإلجازة التي أجازه هبا شيخه سنة 

يخ خمترص خليلهـ, وتشتمل عىل سنده يف (1325 األزهري,  عليش) يتَّصل بالشَّ
 يخ العريب التَّوايت. ) بخطِّ مرتمجنا الشَّ املخترصشارح (

ان  باط املتني الذي كان جيمع بني سكَّ هذا, وإينِّ إن ذكرتُ هذا العامل كنموذج للرِّ
وابط قائمة  اللة عىل أنَّ هذه الرَّ امل, وزاد مع األيَّام متانة, فللدِّ هذه املنطقة وبالد الشَّ

عاية , فام علينا إالَّ أن بنفسها, تثبت وجودها مِن دون تكليف أو جلوء إىل أبواقٍ للدِّ
مان,  ن ناحية أخر نر أنَّ هذه املناطق رغم تدهورها مع الزَّ نربزها وننرشها, ومِ
, كام ما زالت آثارها تنمُّ عىل حيويته,  احتفظت وما زالت حتتفظ برتاث ثقايفٍّ مستقلٍّ
ان هذه البالد أنفسهم عليها, ووجود  خصوصا يف اجلوانب التي روَّض الكثري من سكَّ

لف, لَدليل عىل أدرارمعهد علمي ديني بقاعدة املنطقة ( ) يديره رجلٌ يمثِّل علامء السَّ
اعر العريب: د قول الشَّ ها أن يردِّ بوع, ويمكن خللفِ  امتداد املراكز الثَّقافيَّة املثاليَّة هبذه الرُّ

  أولئك آبـائي فجئنـي بمـثلهم

 

ــر املجــامع ــا جري ــا ي   إذا مجَعتْن

 

 وقول اآلخر:
ـــك ـــاتل ـــدلُّ علين ـــا ت   آثارن

 

ـــار ـــدنا إىل اآلث ـــانظروا بع   ف

 

الم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.           والسَّ
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 ماضي المسيلة السياسي والثقافي عبر التاريخ
  )1(والخالف بين زيري بن مناد وجعفر بن علي أمير المسيلة

زه إنَّني سأتناول بالبحث يف هذه املحارضة: دور املسيلة الثقايف وال سيايس, وأركِّ
عىل اخلالفات التي وقعت بني زيري ابن مناد الصنهاجي املشهور وبني أمري املسيلة 

 والزاب, جعفر بن عيل بن محدون املعروف بابن األندليس.

ومما ال شك فيه أن مدينة املسيلة قامت بدور ملموس يف تاريخ بالد الزاب, التي 
ات اإلسالمية واستمرت عيل ذلك إىل كانت منطقة حساسة جوهرية, يف عهد الفتوح

دية.  أواخر القرن السادس اهلجري, إن مسرية الدولة املوحِّ
وإنني يف هذه السلسلة من املحارضات عرب أمهات مدن الوطن, تعهدت أن  

أتعرض فيها لتارخيها اخلاص وهو التاريخ اجلهوي, وارتباط تاريخ هذه املنطقة بتاريخ 
العام, ال تاريخ اجلزائر فحسب, بل تاريخ اإلسالم العام,  البالد هو جزء من التاريخ

ومما جيب أن يلفت له النظر, هو أن تارخينا دائام يف حاجة إىل مزيد من البحث 
والتحقيق, لتجريده من الرواسب التي ألصقت فيه, والغلطات التي ترسبت إليه, 

نطقة قتل بحثا, بعضها عمدا, وبعضها خطأ وغفلة, والذين يرون أن تاريخ هذه امل
واالشتغال به تضييع للوقت, إذ هو ينايف ما يقتضيه العرص الذي هو عرص اكتشافات 
واخرتاعات, وعرص رواد الفضاء, ثم إن كثريا ما نجد أصحاب هذه االدعاءات 

                                                 
م بمتوسـطة أيب عـيل حسـن بـن عـيل 20/6/1977نص املحارضة التي ألقيـت يـوم االثنـني  )1(

   .)املسيلة(املسييل, بمدينة 
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يتهمون هذا النوع من الباحثني بأهنم رجعيون ومتعصبون, واحلقيقة أن دراسة تاريخ 
فيه, بناء عىل ما جد من االكتشافات للوثائق, واملصادر التي كانت البالد, وإعادة النظر 

يف حكم املفقود, ال ينايف مسايرة العرص يف جمال التقدم العلمي إذ ال منافاة بينهام, 
فاألمم املتقدمة يف عرصنا هذا والتي أعطت األمثلة يف ميادين السبق إىل االخرتاعات 

ة الدول املعتنية هبذا النوع من البحوث لتاريخ واالكتشافات العلمية, نجدها يف مقدم
دول بادت ومل تبق من حضاراهتا إال األطالل, من ذلك أين حرضت يف السنة املاضية 

دراسة صحبة ثلة من أساتذة جامعة اجلزائر بمؤمتر انعقد يف جزيرة مالطة موضوعه: (
, 70ت يربو عىل ) وكان عدد الباحثني والباحثاحضارات غريب البحر األبيض املتوسط

كانت أعامل املؤمتر التي دامت أربعة أيام تنعقد بجامعة مالطة حتت رئاسة وزير ثقافتها 
املتخصص يف عدة فروع من هذه احلضارات, وكان رغم كرب سنه يقيض طول هناره مع 
املؤمترين الذي من بينهم من بلغ أرذل العمر من رجال ونساء, وكثري من هؤالء 

جد الباحثني كانوا  ال يعتمدون يف دراساهتم إالَّ عىل االكتشافات األثرية, مثل ما وُ
مكتوبا عىل النصب التذكارية, أو شواهد القبور, أو األسلحة واألدوات املنزلية ... 
الخ, وقد تتبعوا دراسة هذه احلضارات مثل حضارة الفينيقيني مثال من مهدها إىل 

 ».احلياة اليومية ب« حلدها, أي كل ما يعرب عنه أهل زماننا 
أما نحن كمسلمني فإننا نر أن كل منطقة ببالدنا, هلا ارتباط بالتاريخ اخلاص  

أعني تاريخ اجلزائر واملغرب العريب, والتاريخ العام البرشي, فإننا أحوج الناس إىل 
تولية هذا اجلانب بمزيد من العناية, وأن تاريخ هذه املدينة أي املسيلة, موضوع بحثنا 

ميزته أن منطقتها قامت بأدوار عرب التاريخ, هلا صلة وارتباط وثيق بالفتوحات هذا 
اإلسالمية, إال أننا مع األسف عندما نلقي نظرة عىل ما وصلنا من تارخيها املسجل 
نجده حيمل أخطاء ال مربر هلا, كام أن كثريا من مصادر هذا التاريخ كانت جمهولة, 
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ه الدراسة التي ليس املقصود منها إلقاءها يف هذه ووصلنا بعضها حمرفا, فأردت يف هذ
القاعة فقط, بل تسجيلها ونرشها لتعميم فوائدها وإلثارة مهم الباحثني من أبنائنا 

ما حك « الطلبة والطالبات. الذين جيب عليهم قبل غريهم االعتناء بتاريخ بالدهم, إذ 
تارخيها احلديث, خصوصا وال نقصد هبذا التاريخ القديم فقط, بل » جلدك مثل ظفرك 

يف العهد العثامين, وأوائل عهد االحتالل الفرنيس, ومعظم هذا التاريخ, أي تاريخ 
العهد العثامين وما بعده يوجد مسجال يف الشعر الشعبي ويف بعض وثائق النسب 
املحفوظة عند بعض األرس أو اإلجازات العلمية, أو ما يسجله بعض الفقهاء يف 

يخ االزدياد أو الوفيات حيث إهنم يؤرخوهنا تارة بالتاريخ اهلجري املخطوطات من تار
أو بتاريخ األحداث التي كانت تقع يف البالد وتكتسب شهرة, هذه كلها سجالت هامة 
للتاريخ اجلهوي, والزلنا نكتشف الكثري منها داخل البالد وخارجها, فإننا هلذا أردنا 

كام ال خيفى عىل حرضاتكم أن إحياء الرتاث اغتنام هذه الفرصة, للفت األنظار إليها, 
يتوقف عىل مجع ما تبقى منه, وحتقيقه ثم نرشه لضامن بقائه, واالنتفاع به, إذ املخطوط 
املنفرد الذي ال توجد منه إال نسخة واحدة إن ضاع ال يعوض بخالف إذا طبع منه ولو 

 مائة نسخة فذلك أضمن لبقائه واستمرارية االنتفاع به.
إيل صميم موضوع بحثنا الذي خصصناه لتاريخ مدينة املسيلة, وتاريخ ولنرجع 

املسيلة الثقايف والسيايس حيتاج إىل سلسلة حمارضات أو بعض جملدات, وإنام عمال 
بالقول املأثور وهو: ما ال يدرك كله ال يرتك جله, فإننا نقترص عىل ما يسمح لنا به جمال 

 هذه املحارضة املحدود.
هـ , وقيل أن  313التي عرفت بعد تأسيسها باملحمدية, بنيت سنة فإن املسيلة  

هـ , عىل خالف يف  315هذا التاريخ هو تاريخ الرشوع يف بنائها الذي انتهى منه سنة 
ذلك بني املؤرخني, وموقعها اجلغرايف يف بالد الزاب التي اشتهرت ابتداء من 
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احلاسمة, التي خاض غامرها الفتوحات اإلسالمية, إذ ببالد الزاب دارت املعارك 
الفاحتون األولون, ولقي فيها الفاتح الشهري عقبة بن نافع الفهري وأصحابه حتفهم, 
كانت هذه املعارك والكمني الذي سقط فيه عقبة وصحبه, قرب مدينة طبنة الشهرية 
التي كانت من أعظم مراكز الروم, وهم البيزنطيون, ثم اختذها كسيلة مقرا وقاعدة 

أثناء غزوات املسلمني, كانت مدينة طبنة كام وصفها اجلغرايف الشهري األندليس  مملكته
أبو عبيد البكري, أعظم مدينة بني مدينتي القريوان وسجلامسة, وهلذه املكانة اختذها 
الفاحتون املسلمون قاعدة الزاب التابع إذ ذاك للعاصمة األوىل بإفريقية وهي مدينة 

ة هي العاصمة الثانية وقد وصفها كثري من الرحالني, القريوان, فكانت مدينة طبن
وبطبنة هذه توىل واليا إبراهيم بن األغلب, الذي عندما اعرتف اخلليفة العبايس هارون 
الرشيد باالستقالل الداخيل لعامله بإفريقيا انتقل منها, أي من طبنة واستقر بالقريوان, 

هلا التاريخ أجمادها وقد خصصها كثري  وكانت هذه الدولة هي الدولة األغلبية التي خلد
من املؤرخني بدراسات وتآليف قيمة كان من مجلتها دراسة األستاذ قندريدي مدير 
مدرسة قسنطينة يف عهده ضمن تارخيها أطروحته التي نال هبا الدكتوراه, والدولة 

دولتها األغلبية هذه هي التي قضت عليها الدولة الفاطمية العبيدية وعىل أنقاضها بنت 
الناشئة بإفريقيا أي ببالد املغرب العريب احلايل, واحلديث عن الدولة الفاطمية الشيعية 
وكيفية تكوينها مشهور, ولضيق الوقت أجنب املستمعني واملستمعات الدخول يف 

 التفاصيل, اللهم إال ما يقتضيه سياق احلديث.
دون املعروف بابن اعرتف بعبيد اهللا املهدي مؤسس الدولة الفاطمية عيل بن مح

األندليس قبل توليته احلكم, وكان عيل بن محدون هذا يف طليعة نخبة تالمذة وأنصار 
عبيد اهللا املهدي, فلام قىض عبيد اهللا عىل الدولة األغلبية واستتب له األمر بإفريقيا, 
أسس مدينة قرب طبنة قاعدة الزاب إذ ذاك سامها املحمدية, ثم تغلب عليها اسم 
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ة, ووىل عبيد اهللا املهدي عليها عيل بن محدون, فبقى أمريا عليها إىل أن تويف يف املسيل
حرب الثائر اخلارجي الذي أقض مضاجع امللوك الفاطميني, وهو خملد بن كيداد 

هـ , فخلفه عىل 334املشهور بأيب يزيد اخلارجي, كان موت عيل بن محدون حوايل سنة 
محدون, فاقتىض نظر امللك الشيعي إذ ذاك أبو  والية املسيلة ولده جعفر بن عيل بن

القاسم القائم بن عبيد اهللا املهدي باختاذ املسيلة قاعدة الزاب بدال من طبنة وعني جعفر 
بن عيل واليا عىل الزاب كله, فنقل األمري جعفر إطارات الدولة من طبنة إىل املسيلة 

جالية أندلسية, فكانت  التي مترصت, وبنى فيها جعفر القصور واحلدائق وسكنتها
حضارهتا أندلسية, وهلذا اختارها امللوك الفاطميون وبنوا هبا القصور التي خلد ذكرها 
شاعر البالد املسييل اخلالد الذكر ابن هانئ األندليس, وهلذا نجد أن امللك املعز لدين اهللا 

ي بن مناد, الفاطمي ولد باملسيلة, وهبا نشأ مع جعفر بن عيل أمريها وبلقني ابن زير
وهنا بني قوسني نذكر أنه يوجد يف كثري من كتب التاريخ أن املعز لدين اهللا الفاطمي 

 ولد باملهدية, وهذا خطأ.  
فوثائق الدولة الفاطمية التي كشف عنها القناع يف السنوات األخرية وطبعت 

يل منصور رصحية يف أن امللك املعز ولد يف املسيلة, ومن مجلة أصحاب هذه الرواية أبوع
) املعارص للملك املعز, وقد طبع هذا التأليف سرية األستاذ جوذرالعزيزي يف تأليفه: (
), وأثار هذا التأليف اهتامم كثري من  سلسلة خمطوطات الفاطمينيأخريا فيام طبع من ( 

املؤرخني مسلمني وأجانب من املتخصصني يف تاريخ الدولة الفاطمية, فأصلحوا عىل 
) كثريا من األخطاء, سرية األستاذ جوذريف هذه الكتب التي منها: (ضوء ما وجدوه 

ترسبت إىل تاريخ الفاطميني وتركت الكثري من املؤرخني القدامى يعتمدون عىل ما 
وصلهم من مؤرخي الفرتة التي أعقبت تفكك عر الدولة الفاطمية ثم اضمحالهلا 

 ن خلدون الذي كان متحفظا.فشوهوا تارخيها, ومل ينج من هذه االستهتارات إال اب
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خلد تاريخ املسيلة ومعاملها الشاعر املشهور ابن هانئ األندليس, إال أن ابن هانئ   
لقي مقاومة من معارصيه, إذ سبق له قبل مغادرته األندلس انحراف يف سلوكه, وقيل 
إن خصومه كانوا أقوياء وكان السبب يف ذلك التنافس بني بالطات املغرب واملرشق, 

لك أنه يف عهد ابن هانئ, أي: أوائل القرن الرابع اهلجري, اشتهر باملرشق الشاعر وذ
الذي مأل شعره الدنيا أبو الطيب املتنبي, وكان أبو القاسم حممد بن هانئ اشتهر يف 
بداية أمره باملسيلة إذ فيها الزم بالط أمريها جعفر بن عيل بن محدون وأخاه حيي 

أرسمها, فلقب بمتنبي املغرب فاغتاظ لذلك كثريا من  ومدحهام, كام مدح بعض أفراد
شعراء وأدباء املرشق ويف طليعتهم أبو العالء املعري, الذي كان إذا سمع شعر ابن 

, ويزعم »ما أشبهه إال برحى تطحن قرونا ألجل القعقعة التي يف ألفاظه «هانئ يقول: 
ا احلديث يف ترمجة ابن أنه ال طائل حتت تلك األلفاظ, ثم قال ابن خلكان راوي هذ

 ».ولعمري ما أنصفه يف هذا املقال, وما محله عىل هذا إال فرط تعصبه للمتنبي «هانئ: 
وإننا نحن اجلزائريِّني لوال شعر ابن هانئ لبقيت جوانب من تاريخ املسيلة  

 وأمريها جعفر بن عيل جمهولة متاما.
ة الفاطمية وملوكها, ثم واملسيلة كام سنر كانت مرتبطة منذ تأسيسها بالدول 

جددت صيتها بملوك بني محاد الذين رغم استبداهلم ملدينة املسيلة كقاعدة الزاب 
بالقلعة التي أنشأها محاد بن بلقني زيري, بن مناد واختذها قاعدة الزاب بدال من 
املسيلة, بقيت املسيلة حمتفظة بصلتها مع ملوك بني محاد وأبناء عمهم بني زيري, وقد 

ظت ببعض قصورهم منها قرص السيدة الذي دفن فيه متيم بن املعز بن بإدريس احتف
 هـ .501وذلك سنة 

كان امللك املعز الذي التحق ببالطه الشاعر بن هانئ وخلد كثريا من مآثره يف   
قصائده خصوصا يف القصيدة التي هنأه فيها بفتح مرص وبانتصاراته يف حروبه, كام 
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ح قائده البطل الشهري جوهر الصقيل فاتح مرص وجزر خصص كثريا من قصائده ملد
البحر األبيض املتوسط, كان امللك املعز يراعي هذا الشاعر أي ابن هانئ ويتباهى به 
ويريد أن يكسبه مكانة يف مرص بعد وفاة أيب الطيب املتنبي, وهلذا تأسف املعز لوفاته, 

كنا أردنا أن نباهي به شعراء « ويذكر أنه عندما بلغه نبأ وفاة ابن هانئ قال متأسفا:
 , يقصد بشعراء املرشق أيب الطيب املتنبي.»املرشق 

كام أنه راجت رواية أن ابن هانئ اجتمع بأيب الطيب يف القريوان, وقد ضعف هذه  
 الرواية بعض الباحثني املعارصين.

تبط الزال الباحثون مهتمني بآثار املسيلة, إذ تارخيها كام ذكرنا ذلك مرارا مر  
بتاريخ الزاب الذي كان منطقة حساسة منذ بداية الفتح, وتعاقب عىل هذه الفتوحات 
أمراء ودول اختذوا هذه املنطقة مركزا حربيا وحضاريا, وأحلقوا هبا مدينة املسيلة التي 
كان دورها حضاريا ممتازا إذ كانت حضارهتا أندلسية رائقة, ولذلك اختذها امللوك 

ة واالستجامم واستبدلوها بقصور رقادة واملهدية واملنصورية الفاطميون مقرا للراح
 والقريوان طيلة مدة إقامتهم ببالد املغرب العريب احلايل.

اشتهر الشاعر ابن هانئ من بني الشعراء الذين كانوا يف عهد الفاطميني بأن جل  
, وهلذا قصائده خصصها ملدينة املسيلة, ومعاملها, وحياة أمرائها جعفر بن عيل وإخوته

نجد كثريا من الباحثني مسلمني وأجانب مهتمني إىل عهدنا هذا بدراسة ابن هانئ, ومن 
بني هذه الدراسات التي اخرتناها يف موضوع بحثنا, دراسة الباحث اخلبري املتخصص يف 
تاريخ األدب األندليس قديمه وحديثه املسترشق الشهري عند داريس تاريخ األدب العريب 

فإنه خصص ابن هانئ ) Emilio Garcia Gomezلو قارصيا قوميس (باألندلس إيمي
بعدة دراسات, منها دراسة قيمة مفيدة, خصصها للشاعر أيب الطيب املتنبي, وقد ذكر 

 ) Régisقارسيا قوميس هذا ما كتبه يف املوضوع املسترشق الفرنيس رجيس بالشري:
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Blachère يف الغرب, أي  بالد املغرب  الذي نرش دراسة عن أيب الطيب املتنبي, وأثره
العريب واألندلس, وادعى املسترشق رجيس بالشري يف دراسته أن ابن هانئ اجتمع 
باملتنبي يف القريوان, فنفى املسترشق اإلسباين قارسيا قوميس هذا الزعم, وذكر أن الذي 
ثبت حقيقة, وإنام غفل عنه رجيس بالشري ومل يتعرض له, هو أن ابن هانئ خصص 

بي بقصيدة وقد اطلع عليها قارسيا قوميس يف ديوان ابن هانئ الذي حققه ورشحه  املتن
األندليس تبيان املعاين يف رشح ديوان ابن هانئ (أو علق عليه) عيل زاهد وسامه: (

م, ألف كتابا 1021هـ/412املغريب), كام ذكر قوميس يف دراسته أن القزاز املتوىف سنة 
) ذكر فيه أن من مجلة من تأثر باملتنبي من أدباء املغرب بيكتاب ما أخذ عىل املتنسامه: (

 العريب ابن رشيق املسييل وابن رشف القريواين, وامللك املعز لدين اهللا الفاطمي ... الخ.
ولنرجع إىل القصيدة التي ذكرها املسترشق قارسيا قوميس وقال إن ابن هانئ 

وقد ترمجها قوميس بتاممها, بيتا  21خصصها أليب الطيب املتنبي وهي حتتوي عىل 
وذكر حسبام نقله عن رشح ديوان ابن هانئ الذي حققه عيل زاهد املذكور آنفا, قال: إن 
السبب يف هذه القصيدة أن رجال ادعى أنه كانت له عالئق مع أيب الطيب املتنبي وأنه 
 راجع معه, أي مع املتنبي بعض قصائده وأن هذه القصائد مع التعاليق عليها سجلت

يف رشح الديوان الذي هو من أمالكه, فحينئذ طلب منه ابن هانئ أن يعريه له فأجابه 
ملرغوبه وعندما طالت املدة طلب صاحب الديوان ابن هانئ باسرتجاعه واستعمل 
أسلوبا رآه ابن هانئ غري مريض, فأرسله إليه مصحوبا بقصيدة سجل فيها ابن هانئ 

 ي ومعريه إياه, وهذه هي قصيدة ابن هانئ:انطباعاته عن الديوان وصاحبه املتنب
 aŠ–Çتنبــــأ املتنبــــي فــــيكم 

ـــالنبي وال ـــي ب  مهـــال فـــال املتنب
ـــم ـــرآه وعلك ـــا بم ـــتم علين  هت

 ولــو رأ رأيكــم يف شــعره كفــرا
ـــه يف شـــعره الســـورا  أعـــدوا أمثال
ـــرا ـــا وال أث ـــه ال عين ـــدركوا من  مل ت
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ــفوه وال ــم مل تنص ــىل أنك ــذا ع  ه
 ويلمــــه شــــاعرا أمخلتمــــوه ومل
 فقـــد محلـــتم عليـــه يف قصـــائده
 صحفتم اللفظ واملعنـى عليـه معـا
ــم ــري أنك ــرأس الع ــمون ب  إذ تقس

ــ  ا القرطــاس ويلكــمفــام يقــول لن
ــأنكم ــام ك ــه عل ــتم ب ــعرا أحط  ش
ــه ــيكم ســمع قائل ــو يصــيخ إل  فل
 أريتمـــوين مثـــاال يف روايـــتكم
 أصــم أعمــى ولكنــي ســهرت لــه
 كانت معانيـه لـيال فامتعضـت لـه
 ضــجرتم وأتانــا مــن مالمكــم
ــلكم ــه ورس ــائلكم في ــرت رس  ت
 فلــو رأ مــا دهــاين مــن كتــابكم
 ولو حرصـتم عـىل إحيـاء مهجتـه

ـــاب ر ـــوا الكت ـــههب ـــاه برمت  ددن
 لئن أعدت علـيكم منـه مـا ظهـرا
ــــه يف أدم  أعرمتــــوين نفيســــا من

 

 أورثتمـــوه محيـــد الـــذكر إن ذكـــرا
ــرا ــدرا وال خط ــدنا ق ــه عن ــم ل  نعل

 aŠ’jÛaëمــا يضــحك الثقلــني اجلــن 
ـــه ـــتم أن ـــة وزعم  aŠ–y يف حال

 شافهتموه فهـل شـافـهـتــم احلجـرا
ـــربا ـــيكم ومعت ـــر عظـــة ف ـــا ن  إن
ــرا ــري يف فحــواه واحلم  فاوضــتم الع
ــرا ــريه الفك ــل يف حتب ــات يعم ــا ب  م
ــى ال يفصــح اخلــربا ــاألعجمي أت  ك

ــه الســمع  ــى رددت إلي  aŠ–jÛaëحت
 حتى إذا مـا هبـرن الشـمس والقمـرا
 ومـن معاريضكم مـا يشـبه الضـجرا

ــــ ــــرا أردفت ـــت زم ـــراإذا أت  م زم
ــا شــعرا ــنكم مل ــا دهــى شــعره م  وم

 aŠ’ãكــام حرصــتم عــىل ديوانــه 
ـــرد لكـــم أذهــــانه أخـــرا  فمـــن ي
 فــام أعــدت علــيكم منــه مــا اســترتا
 فمن لكم أن تعاروا البحـث والنظـرا

 

والبن هانئ كام ذكرنا قصائد كثرية  مدح هبا أمري املسيلة جعفر بن عيل بن محدون    
ي وبعض أفراد أرسهتام, كام أن له قصائد كثرية مدح هبا املعروف بابن األندليس وآخاه حم

امللك املعز لدين اهللا الفاطمي وأساطيله البحرية, وملا كان جمال هذا البحث حمدودا نقترص 
 عىل قصيدة وصف فيها دارا بناها باملسيلة إبراهيم بن األمري جعفر بن عيل قال فيها: 



404  

 الشـــمس عنـــه كليلـــة أجفاهنـــا
ــو تســتطيع ضــياء ـــهل ــدنت ل  ه ل

 وأريكهـــا ختبـــو عـــىل برجائهـــا
ــارس ــه ف ــو رأت ــك ل ــوان مل  إي
ــه ـــخلد مثل ــا مل ي  واســتعظمت م
 سجدت إىل النريان أعرصهتا ولـو

 

 كتامهنـــا bçŠiعـــرب يضـــيق 
ـــــا ـــــه ملعاهن ـــــو إىل ملعان  يعش
 مل ختـــف مذعنـــة وال إذعاهنـــا
ــا ــمكه إيواهن ــر لس ــرت وخ  ذع
ـــاهنا ـــدما وال ساس ـــابورها ق  س

pŠ–i اهنــابــه ســجدت لــه نري 
 

 ومع هذه القصائد كلها كان يشيد بالزاب إذ يقول فيه: 
ــف إنــام الــزاب جنــة اخللــد فيهــا ــارة التفوي ــداه غض ــن ن  م

وإنام وجدنا أدباء املغرب أيضا يتحاملون عىل ابن هانئ, فإهنم كثريا ما كانوا 
هانئ,  وأما ابن«ينصفونه بخالف أدباء املرشق, أمثال ابن رشف الذي قال يف انتقاده: 

فرعدي الكالم, رسدي النظام, متني املباين, غري مكني املعاين, جيفو بعطفها عن األوهام, 
حتى تكون كنقطة نظام, إال أنه إذا ظهرت معانيه, يف جزالة مبانيه, رمى عن منجنيق, 

 ». يؤثر يف النيق, وله غزل قفري ال عذري, ال يقنع بالطيف, وال يشفع فيه بغري السيف 
وكانت عند أيب القاسم ( أي: ابن هانئ ) مع طبعة صبغة, فإذا أخذ «يقول: إىل أن 

يف احلالوة والرقة, وعمل بطبعه وعىل سجيته, أشبه الناس, ودخل يف مجلة الفضالء, 
وإذا تكلف الفخامة, وسلك طريق الصنعة, أرض بنفسه, وأتعب سامع شعره, ويقع له 

أشياء جيدة, ثم ذكر له من كال القسمني,  من الكالم املصنوع واملطبوع, يف األحايني
 ».بيتا, بيتا, ثم قال فهذا كله جيد وقد زاد فيه عىل البحرتي ... الخ 

فإننا نر من هذه الفقرات أن ابن رشف غري مائل عن جادة اإلنصاف, وال هائم  
عىل وجهة يف الشطط واالعتساف, نقترص يف حديثنا عىل هذه الفقرات من ترمجة ابن 
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الذي يشخص العرص املزدهر من تاريخ مدينة املسيلة وواليتها, وقد تعرض  هانئ
حلياته كثري من الكتاب واألدباء,  وقارنوا بني شعره وشعر أيب الطيب املتنبي الذي 
ترسب شعره إىل بالد املغرب يف عهده, ومن بني الكتاب الذين تعرضوا للمقارنة 

ؤيد والذهبي وغريهم, كام أن كتابا بينهام, ابن خلكان وياقوت احلموي وابن امل
وباحثني آخرين حاولوا املقارنة بني ابن هانئ وأيب متام, منهم ابن اآلبار يف التكملة, 
وقد شارك هؤالء الكتاب بعض املعارصين, وهو األستاذ سعد الدين ابن شنب مدير 

مليالدي فقد جامعة اجلزائر بعد االستقالل, واملتوىف يف السبعينات من القرن اجلاري ا
أبو القاسم حممد ابن هانئ الشاعر األندليس وأحكام األدب قدم دراسة قيمة عنواهنا: (

), ألقاها يف املؤمتر الثامن املنعقد بمدينة الرباط ( املغرب األقىص ) يف شهر أفريل عليه
, ونرشها يف جملة الشباب التي كانت تصدر بقسنطينة بعددها الثامن 1933من سنة 

 .1933يف سنة املؤرخ 
كان بعض هؤالء األدباء عند مقارنتهم بني الشاعرين يرون االستدالل عىل تأثر 
الشعراء املغاربة باملشارقة, ال للمفاضلة بينهم, وقد رأينا مما سبق أن أبا عالء املعري كان يف 
طليعة هؤالء األدباء وهلذا عندما اطلع عىل قصد بعض الكتاب الذين نزعوا يف بحوثهم 

رسالة  املقارنة بني ابن هانئ وأيب الطيب صب عىل ابن هانئ جام غضبه وساق يف (إىل
) بيتني من شعر ابن هانئ مدح هبام امللك املعز لدين اهللا الفاطمي ورصح بأن شعر الغفران

ابن هانئ عار عن األفكار, وإنام هو مملوء باأللفاظ املزخرفة, إال أن ابن خلكان, وكذلك 
يا أن السبب يف حتامل أيب العالء عىل ابن هانئ, هو إعجابه املفرط بأيب قارسيا قوميس رأ

الطيب, وقد أظهر عيل زاهد حمقق ديوان ابن هانئ, يف تقديمه, لوجوه الشبه بني الشاعرين 
وكثريا ما فضل أحدمها عىل اآلخر, وختم فصله الذي عقده للمقارنة بينهام, إن كال من 

بالد الغربة, كام أن كال منهام احرتف الشعر, ومات قتيال  الشاعرين هاجر موطنه وعاش يف
يف ريعان الشباب, ولكن عيل زاهد مل يطلع عىل القصيدة التي خصصها ابن هانئ للمتنبي 
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مما يدل عىل إطالع ابن هانئ عىل شعر املتنبي وتأثره به حيث اقتبس منه يف بعض قصائده 
 اطمي.كالقصيدة التي مدح هبا املعز لدين اهللا الف

وإننا إذ ذكرنا هذه الصفحات من ترمجة ابن هانئ الذي خلد مآثر املسيلة ومعاملها, 
وخصص أمريها جعفر بن عيل وأفراد أرسته بديوان شعره, كام خلد مآثر امللوك 
الفاطميني الذين التحق هبم, الزال هذا الشاعر حمل اعتناء رجال الفكر واألدب من 

 أبناء املسيلة والزاب أن يزهدوا يف تراث بالدهم, أو خمتلف امللل والنحل, فعار عىل
يعتمدوا عىل الدراسات التي كثريا ما وصلتنا مشوهة ناقصة, إذ من السهل مقارنتها مع 
ما جد من االكتشافات للرتاث الفاطمي, الذي كان موءودا طيلة قرون, واهتمت 

 كثري منه ونرشته.بإحيائه يف هذه السنوات األخرية املكتبة الرشقية فحققت ال
ولنواصل حديثنا عن اخلالفات التي وقعت بني زيري بن مناد الصنهاجي, 
وجعفر بن عيل بن محدون املعروف بابن األندليس, تلك اخلالفات التي انتهت بقتل 
جعفر بن عيل زيري ابن مناد, ومغادرته إمارة املسيلة لألبد وقد حاول كثري من 

اب الداعية إىل هذه اخلالفات, فكانت هذه الباحثني كشف الغطاء عن األسب
املحاوالت جمرد افرتاضات إىل أن نرشت بعض الوثائق الفاطمية فأنارت الطريق, ومن 

) أليب عيل منصور العزيزي الذي طبع منذ سرية األستاذ جوذرهذه الوثائق كتاب: (
 سنوات قليلة يف سلسلة خمطوطات الفاطميني.

مري املسيلة: فهو جعفر بن عيل بن محدون بن السامق ولنبدأ برتمجة جعفر بن عيل أ
بن مسعود بن منصور اجلذامي امللقب بابن األندليس, أصل أرسهتم من الشام, وانتقل 
جدهم عبد احلميد إىل األندلس فاستوطن البرية, ثم تنقل حفيده عيل بن محدون والد 

ؤسس للدولة الفاطمية, جعفر إىل بجاية فصحب فيها أبا عبد اهللا الشيعي الداعي وامل
ورافق عيل ابن محدون هذا عبيد اهللا املهدي إىل سجلامسة وسحب معه وبعد تأسيس 
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الدولة الفاطمية فعني عيل بن محدون هذا واليا عليها, وملا تويف عيل بن محدون كام تقدم 
هـ خلفه ولده جعفر بن عيل, عىل  334يف حروب الثائر أيب يزيد اخلارجي حوايل سنة 

ية املسيلة, فحينئذ اختذت املسيلة قاعدة الزاب بدال من طبنة وعني جعفر واليا عىل وال
الزاب فتمرصت املسيلة التي نقلت إليها معظم إطارات الدولة الذين كانوا بمدينة 
طبنة, واكتست حضارة املسيلة طابعا أندلسيا, ويف ذلك العهد, أي عند اندالع ثورة 

يزيد اخلارجي التي لقي فيها أمري املسيلة عيل بن محدون خملد بن كيداد املشهور بأيب 
حتفه, وكلفت هذه الثورة الدولة الفاطمية اخلسائر الباهظة يف املال والرجال وكاد 
اليأس أن يستويل عليهم خصوصا بعد سقوط عاصمة الدولة القريوان, التي أقام فيها 

الفاطميون باملهدية ليسهل الثائر أبو يزيد ورضب هبا السكة, ألخبار تطول: وحتصن 
عليهم مغادرة اململكة عىل طريق البحر فاستنجدوا بزيري بن مناد الذي كان يقود 
أعظم جيش وأقواه فكان لتداخله أثر ملموس حيث فك حصار املهدية وتتبع زيري 
 الثائر إىل أن هزم بجبل كيانة قرب املسيلة, وجبل كيانة هذا هو الذي بنيت عىل إحد

نة قلعة بني محاد, وكثريا ما نجد املؤرخني يطلقون عليه اسم كتامة أي جبل قممه مدي
كتامة بدال من جبل كيانة, فمن ذلك العهد تألق نجم زيري بن مناد وعشريته 

 خصوصا ابنه القائد البطل بلقني.
وكانت املسيلة ونواحيها آهلة بقبائل زناتة, أمثال هوارة وبني يرزال وزنداج  

ة, وأن العداوة بني قبائل صنهاجة وقبائل زناتة حمكمة, واحلروب بني وصدراته ومزات
الفريقني متواصلة وإن ظهرت دول زناتة بعد الفتوحات اإلسالمية مبارشة وكونوا 
دولتني عظيمتني كدولة بني خزر ملوك مغراوة الذين كان موطنهم األصيل بني سهول 

ي يفرن الذين أسسوا مدينة تلمسان, مليانة وتلمسان, ويقاسمهم بنو عمومتهم أمراء بن
 وكان زعيمهم يف ذلك العهد يعىل بن حممد اليفرين مؤسس مدينة ايفكان قرب معسكر.
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وعندما ظهرت دولة الفاطميني حتاربت مع دولة بني خزر وانترص عليها بنو خزر  
وأعقب تلك احلروب صلح, إال أن دولة يعىل اليفرين لقيت حتفها وخرب جوهر 

ائد الفاطميني قاعدهتم ايفكان التي مل حتظ بالبقاء إال سنوات قليلة ثم وقعت الصقيل ق
هـ اهنزمت فيها مغراوة رش هزيمة 360حرب من جديد بني مغرواة والفاطميني سنة 

 وكان القائد املنترص بلقني بن زيري بن مناد.
يته هذه باجلملة األطوار التي مرت عىل البالد بعد اتصال زيري بن مناد وعرش 

بالفاطميني وانتصارهم هلم عندما حورصوا باملهدية, فمن هذا العهد صارت مكانة 
زيري وولده عند الفاطميني متتاز عن مجيع قادة جيوشهم وأنصارهم من املتأخرين 
والقدامى أمثال قادة وزعامء قبيلة كتامة, وكان أول من أحس هلذا وتأذ منه أمري 

 يم الغيظ. املسيلة جعفر بن عيل إال أنه كظ
وقبل أن نواصل حديثنا عىل موقفه مع زيري بن مناد نرجع إىل تتمة بقية احلديث 
عن مدينة املسيلة التي عرفها كثري من اجلغرافيني واملؤرخني من بينهم الرشيف 

وهي مستحدثة استحدثها عيل بن األندليس, وهي «اإلدرييس الذي عرفها بقوله: 
مزارع ممتدة أكثر مما حيتاج إليه, وألهلها سوائم خيل, عامرة يف بسيط من األرض, وهلا 

 وأغنام وأبقار, وجنات وعيون وفواكه, وبقول وحلوم  ومزارع قطن وقمح وشعري.
وهذه «وبعد أن ذكر القبائل الرببرية التي كانت تسكنها ـ وسبق لنا ذكرها ـ قال: 

ري, مستنبط عىل وجه املدينة أيضا عامرة بالناس والتجار, وهي عىل هنر فيه ماء كث
األرض, وليس بالعميق, وفيه سمك صغري فيه طرق محر حسنة, ومل ير يف بالد األرض 
املعمورة, سمك عىل صفته, وأهل املسيلة يفتخرون به, ويكون مقدار هذا السمك من 

 12شرب إىل ما دونه, وربام اصطيد منه اليشء الكثري فاحتمل إىل قلعة بني محاد, وبينهام 
ف اإلدرييس (»ميال  ميال منها املسيلة التي  12) قال: وعىل قلعة بني محاد, وبعد أن عرَّ
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واملسيلة يف أرض طبنة, ويف جهة «تقدم ذكرها غربا, ثم تعرض ملوقعها اجلغرايف فقال: 
املغرب من مدينة القلعة ومن القلعة أيضا يف جهة املرشق مدينة حمدثة تسمى الغدير, 

نية أميال, والغدير مدينة حسنة, وأهلها بدو, وهلم مزارع, وبينها وبني القلعة ثام
وأرضون مباركة, واحلرث هبا قائم الذات, واإلصابة يف زروعها موجودة والربكات يف 

 ».ميال  18معامالهتم كثرية, وبني املسيلة والغدير 
هـ) فوصف الزاب بعد أن  378ـ  335وقد زار هذه الناحية الرحالة املقديس (

والزاب مدينتها املسيلة, وهلا مقرة, وطبنة, «عدته من طبنة إىل املسيلة فقال: حولت قا
, ورحلة »وبسكرة, وبادس, وهتودا, وطولقة, ومجيلة, وبنطيوس, وأدنة وأشري 

ى:  ( ), والزال كتاب أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليماملقديس كام هو معلوم تسمَّ
 ضوء خمتلف خمطوطاهتا. اعتناء الباحثني يتابعون دراستها عىل 

ولنرجع إىل مواصلة احلديث عن اخلالف بني زيري بن مناد وجعفر بن عيل بن  
محدون وايل املسيلة,  اللذين بلغ كل منهام أوج العظمة والتقدير عند امللوك الفاطميني, 
خصوصا يف عهد امللك املعز لدين اهللا الفاطمي املولود ـ كام سبق لنا ذكر ذلك ـ يف 

يلة, وقد تربى معه يف املسيلة بلقني بن زيري وجعفر بن عيل وكان هذا األخري أخاه املس
من الرضاع, وقد وقعت جفوة إذ ذاك بني زيري وجعفر لألسباب التي ذكرناها, وتفطن 
هلا امللك املعز, وملكانة كل من الزعيمني منه شخصيا ومن دولته حاول إصالح ذات 

ده, وقد كشف الغطاء عن أسباب هذا اخلالف يف الوثائق البني بينهام فجمعهام مرارا عن
) التي ضمنها مؤلفها رسالة األستاذ جوذرالفاطمية التي طبع الكثري منها خصوصا (

معظم الرسائل املتبادلة بني امللك املعز وقائده جوذر الذي ال شك أنه كان يشغل مكانة 
دناه من هذه الرسائل أن اهتام جعفر سامية عند امللك املعز لدين اهللا الفاطمي, فمام استف

والقبائل الزناتية  –العدو اللدود للفاطميني  –بمواالته واتصاله بعيون ملك األندلس 
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املوالية مللك األندلس والتي حاولت التمرد مرارا عىل الفاطميني, هذا وإن كان 
ات حتى من الفاطميون مدة حكمهم ببالد املغرب العريب كانوا يالقون التمردات والثور

الصنهاجيِّني أنفسهم ومن ذلك ما قاله املؤرخ أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن محاد القلعي يف 
هـ غادر إسامعيل املنصور 335ويف سنة «) الذي قال فيه: أخبار ملوك بني عبيدتأليفه: (

به ابن أيب القاسم الفاطمي القريوان متوجها إىل املغرب ـ يقصد اجلزائر احلالية ـ فختم 
املطاف بطبنة, فأقام هبا مدة, وورد عليه كتاب من جعفر بن عيل وايل املسيلة خيربه عن 
ثورة قام هبا غالم بجبال أوراس, وانضم له زواوة وصنهاجة وعجيسة, وقد ألقى جعفر 
القبض عليه, وقاده إىل امللك إسامعيل وهو بطبنة, فأمر إسامعيل بسلخه حيا, وحشا 

تابوت, فكانوا يصلبونه يف كل موضع حيل به, وكذلك كان يفعل جلده قطنا, وجعله يف 
بأمثاله... وعبأ العساكر وجهز اجليش, وكتب إىل هوارة الذين كانوا بالغدير بأخذ أيب 
عامر األعمى وأصحابه وكانت قبل ذلك عىل أيب يزيد هزيمة عظيمة بموضع يعرف 

أصحابه فأخذ أبو يزيد نحو صحراء بعني السودان بني جبل كياتة, فاهنزم أبو يزيد وتبدد 
مدينة بني خزر, وأخذ أبو عامر األعمى وأبو مدكول األعمى صاحب آخر له نحو 
الغدير ... وتوجه إسامعيل من املسيلة يف طلب أيب يزيد, وقد بلغه أنه يف جبل ساالت, 
وهو جبل وعر شامخ, دونه مفاوز ورمال ودكادك فلم يدخلها جيش قط, فمشى أحد 

وما يف تلك القفار واألوعار, ثم نزل بسفح اجلبل املذكور, وأتاه أهل اجلبل مطعني عرش ي
طائعني فسأهلم عن أيب يزيد فلم جيد عندهم خربا, فأخربهم إن مر هبم راجعا أن يأخذوه 
ووعدهم عىل ذلك بأموال ووصلهم يف احلال, ثم واصل امللك إسامعيل املنصور 

زل هناك, وفرق األرزاق, وأجزل العطايا, ووصل إليه مسريته إىل محزة ( البويرة ) فن
زيري بن مناد يف عساكر صنهاجة, فوصله وفضله وخلع عليه ثيابا كثرية من لباسه, 
وأعطاه من الطيب والطرايف امللوكية ما ال حييط به الوصف وال يعمه احلرص ومحله 

بالرسوج واللجم  ومحل أوالده وإخوته وبني عمه ووجوه أصحابه, عىل اخليل العتاق,
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املحالة بالذهب والفضة, وأفاض عليهم وعىل كافة صنهاجة الواصلني معه األموال, 
إفاضة استسلم هبا قلوهبم, واستخلص عيوهنم,  فصفت نياهتم, وخلصت طوياهتم, 
وحسنت فيه معتقداهتم, ورحل من حائط محزة, فنزل عىل وادي لعلع يف شعار كذلك, 

ت أخبار أيب يزيد, وعزم عىل املسري إىل تاهرت, فتوجه فمرض به نحو شهرين, وعمي
إليها وبلغ أبا يزيد ذلك فخالفه إىل املسيلة فحارصها, واتصل اخلرب إىل إسامعيل 
املنصور, وكر راجعا فأجد السري, وكانت املعركة األخرية بجبل كيانة, وملا ألقى القبض 

ذكر وأنثى ومعهام أبو يزيد   عىل أيب يزيد,  صنع قفصا من خشب, وأدخل فيه قردين,
 ويف ذلك قال الشاعر حممد بن املنيب:

ـــــد ـــــبالء بمخل  حـــــل ال
 أمســـــى بـــــأرض كيانـــــة
ـــــع ــــرف خاش ــــو بط  يرن
 يرنــــو إىل عــــدد احلصــــا
 يــــا خملــــد ابــــن سبيكـــــة
ـــل ـــداك قب ـــه ي ـــا جنت  ذق م
ـــون ـــقك البط ـــول ش  ذق ه
 يــــــا رش مــــــن بكيانــــــة
 انظــــر إىل القفــــص الــــذي
 وانظــــر إىل يــــديك فيــــه

 إليـــكوقـــد طـــال شـــوقهام
 

ــــواكر ــــيعته الن ــــع ش  ومجي
ـــاظر ـــه كـــل ن ـــان من ـــد ب  ق
ـــر املحـــارص للمحـــارص  نظ
ــاكر ــك العس ــن تل ــل م  والرم
 يــــا رش بيــــت يف العشــــائر
ــــائر والصــــغائر  مــــن الكب
ــن اجلرائــر ــت م ــا ارتكب  وم
 وكيانـــــــة رش الربابـــــــر
 البــــد فيــــه أنــــت صــــائر
 ومؤنســــيك ومــــن جتــــاور
ـــــر ـــــا رش زائ ـــــا ي  فزرمه

 

ا جلده قطنا, فوصفه عىل حالته هذه بعض وملا ألقي عليه القبض سلخ, وحشو
 الشعراء فقال:
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 أمـــا النفـــاق فقـــد نســـخ
 كـــــان الفويســـــق خملـــــد
ــــه ــــت حمل ــــد رأي ــــو ق  ل
ـــني ـــد اللع ـــا عق ـــت م  لرأي

ـــلخ ـــد س ـــائر ق ـــو الكب  وأب
ـــخ ـــد مس ـــن ق ـــردا ولك  ق

ـــة  ـــوا احلداي  Š–nm„وبن
ـــخ ـــد فس ـــك ق ـــف رب  بلط

جه إىل تيارت, وبعد ثم انرصف إسامعيل بعد هذه الواقعة إىل املسيلة, ومنها تو 
هـ , 334رجوعه إىل القريوان أعلن موت والده أيب القاسم الذي أدركه املوت سنة 

 وأخفى ولده موته ألسباب معقولة.
وإننا ذكرنا هذه األحداث التي أثبتها املؤرخ أبو عبد اهللا حممد بن عيل بن محاد  

قبض عىل الثائر أيب يزيد القلعي عىل طوهلا الشتامهلا عىل الظروف التي ألقي فيها ال
وموقعها بتفصيل, كام اشتملت عىل الظروف التي التحق فيها زعيم صنهاجة زيري بن 
مناد بامللوك الفاطميني, وارتباط هذه األحداث باملسيلة, ودور املسيلة يف األحداث 
 التارخيية العظمى التي اجتازهتا البالد, والتي كثريا ما شوهت واشتبهت عىل من نقلوها

 من دون متحيص وترسبت إليها أغالط فادحة ولو يف اإلعالم واملواقع.
ولنرجع إىل تتمة البحث عن اخلالف الذي ذكرنا أنه فشلت يف تالفيه جهود امللك 
املعز لدين اهللا الفاطمي الذي كان عىل بصرية من أسبابه وال يمكننا تتبع ذلك بتفصيل 

لدين اهللا كتبها إىل قائده األستاذ جوذر جوابا فنكتفي بنرش رسالة من رسائل امللك املعز 
عن تقرير رسي وصله منه فحواه ترصفات أمري املسيلة جعفر بن عيل املريبة فقال فيها, 

والذي جيعلنا نتزيد من الصرب, بصرية بام عليه أكثر الناس من الكيد واحلسد «قال: 
ح ما استطعنا والبغض, وإن حاربناهم خشينا من آثامهم, لكننا نجتهد يف صال

إصالحه, فإن تم لنا ما نريده كان لنا أجر ذلك وفخره, وإن مل يتم كان إثم اهلالك عىل 
نفسه, فعاقبة الصرب لنا حممودة بفضل اهللا, وهذا الرجل الذي ذكرت, يوصف لنا بمثل 
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ما بلغك, ويقال أن له من جعفر أوكد حرمة, وابن أيب رماحة ال يقف لنا يف حاجة, 
بابه ورياعه وأمالكه, العناية الوكيدة فاكتب لنا أنت إىل جعفر كأنك تسأله ويعنى بأس

عن أمره وخربه, وأن ذلك يبلغك من الوقيعة فيه, من غري أن ترشح له ما الذي  
, فيظهر »بلغك, ليذكر لك هو صورة أمره, فتستدل بقوله عىل ما عنده إن شاء اهللا 

ة زيري بن مناد الذي مل يلتحق ببالد ظهورا جليا أن اخلالف سيايس وسببه مزامح
 هـ .336الفاطميني إال أثناء هزيمة أيب يزيد اخلارجي حوايل سنة 

وقد ذكر املؤرخ األندليس اخلبري بأحداث ذلك العهد وجهة نظر أخر تبنيِّ 
األسباب التي جعلت أمري املسيلة يضيق ذرعا باملسيلة وخطته فيها, واختياره اجلالء 

 هـ .360ء الفاطميِّني إثر هزيمة مغراوة التي ذكرنا أهنا وقعت سنة واللحاق بأعدا
تلك املعركة التي انترص فيها بلقني بن زيري ومات فيها أبطال مغراوة وتسلل 
الباقون منهم عىل املغرب األقىص يف طريقهم إىل األندلس قال املؤرخ ابن حيان فيام 

زيري ابن مناد, عقب هذه الوقعة,  إن«) فقال: مفاخر الرببرنقله عن صاحب كتاب: (
استطال عىل بوادي الرببر, وظن أن ال غالب له, وبسط عىل قبائل زناتة النازلني 
بأكناف املسيلة, وأمريهم يومئذ جعفر بن عيل بن محدون املعروف بابن األندليس, فأذله 

مدينة زيري فيهم, فتغري جعفر لذلك, وأحقده ذلك عىل الدولة العبيدية, وحتمل عىل 
 هـ .360املسيلة, مظهرا اللحاق باملنصورية ـ قرب القريوان ـ وذلك يف مجاد الثانية 

أي املعز  –ثم مال بأهله وماله وعدده وعبيده ورجاله, إىل مجع زناتة وخلع طاعة معد 
لدين اهللا, واعتصم بدعوة املروانية, وتوافت إىل زناتة أمدادها من زناتة, وغريهم ممن 

لوقعة فبادر نحوهم زيري ابن مناد, طمعا يف فضهم قبل أن تقو شوكتهم, ختالف عن ا
 هـ.360فألقى نفسه عليهم, وهو منهم عىل غاية الشقة, وذلك يف رمضان سنة 

فاشتد القتال بني الفريقني, وزيري يف صدر خيله حيرضها بفضل نخوته وشدة  
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, وصنهاجة يف استنقاذه جراءته, إال أن أعقر به فرسه, وجدت زناته يف القبض عليه
ودارت رحى احلرب ساعة, قتل فيها من أنجاد الطائفتني مجاعة, إىل أن ظهرت عليه 
زناتة, وهو عقري, فاحتزت رأسه, واستمرت اهلزيمة عىل صنهاجة, فأبادهتم, وذهبت 
زناته إذ ذاك برأس زيري, قاصدة األندلس, وكان الوفد الذي قدم رأس زيري إىل 

 ستنرص باهللا األموي يرتأسه حيي بن عيل أخو جعفر بن عيل وايل املسيلة.امللك احلكم امل
هذه صفحات من تاريخ املسيلة الثقافية والسياسية ذكرناها للفت انتباه أبناء هذه  

الناحية خصوصا ونحن يف قائمة حتمل اسم أحد كبار أعالمها لعب أدوارا يف تاريخ 
امجها بنو غانية امليورقيون بقايا دولة بجاية حيث كان يشغل خطة قضائها عندما ه

املرابطني امللثمني ووقف قايض بجاية حسن بن عيل املسييل من أمريهم موقف قضاة 
العدل إذ طلب منه أن يزيل عن وجهه اللثام حتى يتبني من شخصه خلرب يطول. فإننا 

تارخيها عىل  نلفت انتباه أبناء هذه الناحية حتى يسعوا يف إحياء تراثها ويعيدوا كتابة
أضواء ما جد من االكتشافات ويربطوا صلة حارضها بامضيها املجيد اجلدير بإحيائه 
ومنزلته املنزلة الالئقة به, حيث هو مرتبط بالتاريخ العام العاملي الذي الزال معينه مل 

 ينضب بعد.
 املهدي البوعبديل
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  ةستميَّ ولة الرُّ الدَّ  رلمحات من دو
  لفكرفي ميادين الحضارة وا

 )1(ريندامى والمتأخِّ لبعض الباحثين القُ 
 

نت دولة بني رستم يف (تاهرت) حوايل سنة  م, وكانت هي 776هـ ـ160تكوَّ
نت بـ (اجلزائر) بعد الفتح اإلسالمي. ولة الثَّانية التي تكوَّ  الدَّ

ناتيِّني ولة األوىل التي سبقتها, هي دولة (بني خزر) املغراويِّني الزَّ , إذ كانت الدَّ
الذين كانت هلم إمارة قبل الفتح ما بني سهول (مليانة) و(تلمسان), وملاَّ أسلم زعيمهم 
ه عىل حكم إمارته كام هو معروف عند جلِّ  عىل يد اخلليفة عثامن منَّ عليه اخلليفة, وأقرَّ

خني.  املؤرِّ
نت بـ (تاهرت), فكانت دولة مستقلَّة عن اخلالفة ا دولة بني رستم التي تكوَّ , أمَّ

ة نواحي, فدولة (بني خزر)  دة عليها, وهي ختتلف عن دولة (بني خزر) من عدَّ ومتمرِّ
ن من قبائل شتَّى  كانت جتمع بني أفرادها عصبية القبيلة, ودولة بني رستم كانت تتكوَّ
(بربرية, وعربية, وفارسية), وإن كان أكثرها من العنرص الرببري, الذي اعتنق فكرهتا 

د وصول دعاهت ستميَّة جتمع بمجرَّ ولة الرُّ نت منها الدَّ ا, وكانت كلُّ هذه العنارص التي تكوَّ
بينها فكرة عقائديَّة, وهي: فكرة اخلارجيَّة اإلباضيَّة, التي ظهرت بعد (واقعة صفِّني) 
املشهورة يف تاريخ اإلسالم, وقبل أن ندخل يف صميم موضوع بحثنا نتعرَّض بإجياز 

خي املذاهب اإلسالميَّة, لتاريخ ظهور املذهب اخلارجي , حسبام ذهب إليه جلُّ مؤرِّ
                                                 

 م.1976 جانفي/ه1397 حمرم, 206− 193, ص41جملة األصالة, العدد   )1(
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ذوا  اضني به بالكفر ـ إن مل يتوبوا ـ واختَّ موا الرَّ عاة إىل التَّحكيم يف طليعة من اهتَّ وكان الدُّ
تب له اخللود وهو:   ».ال حكم إالَّ هللا«شعارا كُ

, إنَّ فكرة اخلوارج وفرقهم كـ (اإلباضيَّة) و(الصفريَّة) وغريمها قُ  تلت بَحثاً
ة يف البالد اإلسالمية, رشقا وغربا, واعتنى هبا الباحثون  وبطبيعة احلال أحدثت هزَّ
خو املذاهب عىل اختالف مللهم ونحلهم وأجناسهم, والزال معينها مل ينضب  ومؤرِّ
بعد, وال نبالغ إن قلنا إنَّ هذا املذهب, رغم قلَّة أتباعه حظيَ باعتناء كبار قادة الفكر 

صوه بتآليف قيِّمة, العامل يِّني, مسلمني وأجانب, ومن بينهم املسترشقون الذين خصَّ
ضوا  حلَّلوا فيها املذهب اإلبايض, واملراحل التي اجتازها باملرشق, ثمَّ باملغرب, كام تعرَّ
ستميَّة, وقضوا عىل مملكتهم  ولة الرُّ ر املذهب بعد أنْ أطاح امللوك الفاطميُّون بالدَّ لتطوُّ

 هـ. 296رت) سنة بـ (تاه
ة هؤالء الباحثني من املسترشقني هو اكتشافهم وثيقة هامة,  ل مهمَّ والذي سهَّ
اعتنى فيها مؤلفوها بتسجيل تاريخ املذهب اإلبايض, وتاريخ حياة جمتمعه منذ ظهوره, 
ثم مراحل تطوره باملرشق واملغرب, فسجلوا فيها ما يعرب عنه يف زماننا هذا, باحلياة 

ذا ما نتعرض له بتفصيل يف هذه الدراسة التي هي كل ما يدل عليها اليومية, وه
ور الذي قامت به يف جماالت احلضارة التعريف بالدولة الرستميةعنواهنا: ( ), ثم الدُّ

 ».ما ال يدرك كله, ال يرتك جله «والفكر, عمال بالقول املأثور: 
لباحثني, والكثري إن جل مصادر تاريخ الدولة الرستمية كام ذكرنا معروف لد ا

منه اكتشف بوادي مزاب, وهذا من األدلة عىل أن الدولة الرستمية, ولو فقدت كياهنا 
كدولة مستقلة منذ أحد عرش قرنا, فإهنا أورثت جاليتها التي التجأت إىل الصحراء 
عبء األمانة التي جتلت يف املحافظة عىل الشعائر الدينية ومبادئ املذهب اإلبايض, ثم 

الذي يرونه جزءا ال يتجزأ عن سيادة الدولة ونظام حكمها, إذ كانت الدولة ال الرتاث 
ترتبط باملحافظة عىل قطعة الرتاب, بل كانت الدولة نفسها يف خدمة املجتمع, املرتبط 
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بمذهبه العقائدي, وإن فقدت الدولة كياهنا, فجامعة املسلمني مطالبون, بمواصلة 
ذهب, وما أمكنهم من تطبيق نظام احلكم يف جماالت أعامهلا من حيث تطبيق تعاليم امل

االقتصاد والقضاء السياسية... الخ, كام هو معروف عند داريس املذهب اإلبايض, 
 ولننتقل إىل احلديث عن الرتاث الذي احتفظ به اإلباضيون.

) البن تاريخ األئمة اإلباضيةكان الكتاب األول من كتب الرتاث اإلبايض هو: (
هريت الذي وصلنا عىل طريق املسترشق الفرنيس موتيالنسكي الصغري التا

)Motylinski(  املدير  ـ يف عهده ـ باملدرسة الرسمية بقسنطينة, فقد نرش تلخيصا منذ
م, ثم عززه بنرش النص الكامل بالعربية مع ترمجته إىل الفرنسية, وذلك يف 1885سنة 

 .1905 مدينة اجلزائر سنة املؤمتر الدويل الرابع عرش للمسترشقني, املنعقد يف
وأضاف إىل نرش النص تعاليق مفيدة من بينها ترمجة املؤلف, وأثبت أن هذا 
التأليف ال توجد منه إال نسخة واحدة ببالد مزاب, كام أن تعاليق موتيالنسكي تشمل 
تاريخ ابتداء ظهور املذهب اإلبايض باملرشق, والظروف التي انتقل فيها إىل املغرب, 

 ث السياسية التي سبقت تأسيس الدولة الرستمية بتاهرت. واألحدا
ابتداءً من تولية عبد الرٰمحن  (تاريخ األئمة اإلباضية)وقد مجع ابن الصغري يف تأليفه 

بن رستم مؤسس الدولة, وأهناه بوالية أيب حاتم يوسف ابن اإلمام أيب اليقظان الذي 
هـ, أي قبل سقوط 290سنة  هـ, ويظهر أن ابن الصغري أتم تأليفه281عزل سنة 

 الدولة الرستمية بست سنوات.
وميزة التأليف أن كاتبه سجل كثريا من األحداث التي شاهدها أو استقى رواياهتا 

 من عنارص خمتلفة من سكان اململكة غري مقيد بالعواطف املذهبية.
رية وأخبار األواملصدر الثاين من كتب تراث الدولة الرستمية هو: ( ) ئمةكتاب السِّ

درايت الورثالين املتوىف سنة  م, وقد ترجم 1078هـ/471أليب زكرياء حيي أيب بكر السَّ
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م, 1878) سنة Emile Masquerayهذا التأليف املسترشق الفرنيس إيميل ماسكري(
م, فاختار املسترشق الفرنيس روجري 1930ثم ظهرت منه نسخ أخر حوايل سنة 

)Roger Le Tourneau ها وترجم ثلثها إىل الفرنسية, ومهد لرتمجته تقديام خلص )أصحَّ
إن هذا التأليف يذكر فيه صاحبه تاريخ انتشار املذهب «فيه حمتو التأليف, قال فيه: 

اإلبايض باملغرب, ومن قام هبذا النقل ونرش الدعوة, وحرص ذلك يف مخسة أشخاص 
مح ذكرهم بأسامئها, كان من بني هؤالء األشخاص أبو اخلطاب عبد اهللا  بن أيب السَّ

ض لسند صاحب  ٰمحن ابن رستم (الفاريس), ثمَّ يتعرَّ املعافري (العريب), وعبد الرَّ
ل باإلمام أفلح الذي  التأليف أيب زكرياء حيي بن أيب بكر السدرايت يف روايته التي تتَّصِ
يروي عن أبيه عبد الوهاب, وهو يروي بدوره عن أبيه اإلمام عبد الرٰمحن بن رستم ـ 

س الدولة ـ الذي يتصل نسبه إىل امللك الفاريس سابور ذي األكتاف, ثم خيتم مؤس
املؤلف فصله برتمجة حياة عبد الرمحـٰن بن رستم بتدقيق وتفصيل, كام ترجم بقية 
األفراد اخلمسة واحدا واحدا, وهؤالء األفراد ـ كام ذكرنا ـ هم دعائم نرش املذهب 

 ».اإلبايض ببالد املغرب 
) طبقات املشايخمجلة مصادر الرتاث اإلبايض التي وصلتنا كتاب: (كام نجد من 

ريهـ, ثم كتاب: (626أليب العباس أمحد الدرجيني الذي ألفه بعد سنة  ) أليب السِّ
امخي املتوىف سنة   هـ.928العباس أمحد الشَّ

خو املذهب اإلبايض من املسترشقني أن كتاب: ( امخي هو السريير مؤرِّ ) للشَّ
ه يف البحث والنزاهة, استقى أحسن املص قِ ادر, إذ اعتنى به صاحبه اعتناءً دلَّ عىل تعمُّ

الشامخي مصادره فيه من التآليف اإلباضية وغري اإلباضية, وقد حظي هذا التأليف 
) األستاذ بجامعة Tadeauz Lewickiباهتامم املسترشق البولندي طادويز ليفيسكي (

سترشق ليفيسكي هذا من أبرز املتخصصني يف ), واملPolognie Cracovieكراكوفيا (
تاريخ الصحراء بصفة عامة, وتاريخ اإلباضية بصفة خاصة, وهلذا كان حتقيقه لتأليف 
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الشامخي حتقيقا علميا جامعا لكل ما عرف عن تاريخ املذهب اإلبايض ورجاله, وألمهية 
ن التآليف ـ التأليف الذي عالوة عىل ما ذكرناه, استوعب فيه صاحبه كل ما سبقه م

املوجودة واملندثرة ـ ونظرا لعدم انتشار تآليف املذهب اإلبايض باملكتبة العربية, ومعظم 
ما برز إىل الوجود منه فُقد أو نرش يف بعض سجالت املؤمترات أو املجالت املتخصصة يف 
هذه البحوث, وهي حمدودة النرش, رأيت تلخيص تقريظ املسترشق ليفيسكي لتأليف 

يأخذ القارئ ـ الذي مل يسبق له اطالع عىل تاريخ املذهب اإلبايض بتفاصيله ـ الشامخي ل
 صورة ولو مصغرة عن تاريخ الدولة الرستمية واملذهب اإلبايض.

تعرض ليفيسكي يف تقريظه إىل ترمجة املؤلف أيب العباس أمحد بن عثامن الشامخي 
جبل نفوسة, وامتاز الشامخي الذي ينتمي إىل أرسة علمية, توارث أفرادها العلم قرونا ب

بسعة األفق, وحرية  الفكر, حيث مل يقترص يف مصادره عىل املصادر اإلباضية فقط, بل 
هذا بجبل نفوسة (ليبيا)  (السري)كثريا ما اعتمد املصادر غري اإلباضية, ظهر تأليف 

م, عىل طريق الرحالة 1860ألول مرة, ووصلت منه نسخة إىل أوروبا حوايل سنة 
), وبعد سنوات من وصوهلا, أمكن Henri Duveyrierنيس هنري دوفريي (الفر

) أن حيصل عىل نسخ منها بمزاب ونفوسة, فرتجم Masquerayللباحث ماسكري (
بعض الفصول األوىل منها تشمل تاريخ حياة اإلباضيني باملرشق, وذلك يف تعليقه عىل 

الورثالين الذي ترمجه وطبعه  ) أليب زكرياء حييكتاب السرية وأخبار األيمةترمجة: (
 م.1878باجلزائر سنة 

) بمرص, قام هبا الشيخ السريهـ ظهرت طبعة تأليف الشامخي: (1301ويف سنة 
سليامن بن مسعود النفويس الذي كان من سكان مدينة قسنطينة, ثم اهتم هبذا التأليف 

صه بدراسة علمية نادرة املثال, نرش جملة ها يف (األستاذ ليفيسكي البولندي, فخصَّ
م, وفيام ييل فقرات نقلناها من هذه الدراسة أو 1934) سنة البحوث اإلسالمية

ض بإسهاب لرتمجة الشامخي وأرسته  التقريظ, قال املسترشق ليفيسكي, بعد أن تعرَّ
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) عبارة عن جمموع لرتاجم املشايخ اإلباضية, ابتداءً من ظهور السريإن كتاب («قال: 
 هد املؤلف الشامخي ـ القرن العارش هجري ـ.املذهب اإلبايض إىل ع

ز عليها املؤلِّف كتابه, ومن خالل هذه الرتاجم الثرية  فهذه الرتاجم هي التي ركَّ
بالتفاصيل التارخيية التي وإن كانت غري مرتبة, فهي تفيدنا بحالة البالد اإلسالمية من 

داهتم, ويف األخري أول عهدها, كميالد أو ظهور اخلوارج, وانتفاضات اإلباضية ومت رُّ
نشاطات احلركات اإلباضية يف إفريقيا الشاملية, تلك احلركات التي نشأت عنها 
باملغرب األوسط دولة األئمة الرستميِّني القوية, التي يشمل تارخيها بتاممه كتاب 

ر لنا احلياة االجتامعية لسكان السري( ة تفاصيل, تصوِّ ), كام يشمل الكتاب أيضا عدَّ
وعوائدهم, تشملها تراجم املشايخ اإلباضيِّني من إفريقيا الشاملية الذي ينتمون  الرببر

 ». يف أغلبهم إىل اجلنس الرببري 
إن املؤلف ـ أي الشامخي ـ سلك يف «ثم واصل املسترشق ليفيسكي تقريظه بقوله: 

مني, بل تأليفه سلوكا منظَّام, مل يقترص فيه عىل ذكر األحداث املنقول من الكتَّاب املتق دِّ
كان يقارهنا مع غريها, ويستنتج املختار منها, كام كان يذكر دائام املصادر التي اطلع 
عليها واعتمدها, وهلذا أطلعنا عىل فقرات عديدة من تآليف قديمة يرجع عهدها إىل 

 ».أواخر القرن األول, والقرن الثاين من اهلجرة 
) الذي نرش ـ يشري اب السريكتونظرا لظهور فهرس («ثم يواصل حديثه فيقول: 

م الذكر سنة Motylinskiهبذا إىل الفهرس الذي نرشه موتيالنسكي ( م ـ 1885) املتقدِّ
 فإنني أقترص عىل ذكر حمتو التأليف الذي يمكننا أن نقسم احلديث عنه إىل قسمني: 

 ). 123ـ  1: يشمل تاريخ اإلباضية, وبدايته باملرشق (ص: القسم األول
) يستعرض فيه مراحل اإلباضية 577ـ  123: وهو األهم: (ص: اينالقسم الثو

 باملغرب.
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), وحياة اخللفاء األربعة, 16ـ  1(ص: ملسو هيلع هللا ىلص: ذكر فيه حياة النبي  القسم األول
باضية بعد واقعة صفِّني وهنروان (ص:  ), ثم يذكر تراجم 53ـ  16وبداية احلركة اإلِ

باضيِّني بالعراق والبرص ة وعامن وحرضموت حتى هناية القرن الثاين األئمة واملشايخ اإلِ
 ).123ـ  53هجري (ص: 

ن كتاب: ( القسم الثاينأما  ) فقد استعرض فيه 138ـ  123): (ص: كتاب السريمِ
غر واألئمة اإلباضيِّني يف هذه البالد,  املؤلف تاريخ دخول اإلباضيِّني يف إفريقيا الصُّ

ثنا املؤلف عن دولة بني رستم ويمزج ـ  136حديثه بكثري من الرتاجم (ص:  ثم حيدِّ
 ).577ـ  272), وخيتم حديثه برتاجم املشايخ باملغرب (ص: 272

كام نقل املؤلف بعض الوثائق والرسائل القديمة جدا, مثل رسالة اإلمام عبد 
), التي يظهر أهنا نقلت من جمموع 181ـ  180الوهاب إىل مشايخ نفوسة (ص: 

سترشق ليفيسكي إىل املصادر التي اعتمدها الشامخي يف ), ثم يتعرض املأجوبة األئمة(
إن املؤلف ولو كانت معظم مصادره إباضية, فإنه «), فيقول: السريتأليفه املذكور (

, وبدأ باستعراض املصادر الغري اإلباضية فذكرها »اعتمد أيضا املصادر الغري اإلباضية 
 حسب الرتتيب التايل: 

ده الشامخي, هو تأليف منسوب إىل شخص يدعى إن أقدم مصدر غري إبايض اعتم )1
), 221ـ  192ابن الصغري, فقد ذكر هذا التأليف عند حديثه عىل تاريخ الرستميِّني (ص: 

هـ, وقد نرشه موتيالنسكي الذي 290وتأليف ابن الصغري هذا ألِّف يف تاهرت حوايل سنة 
 أعطى بسطة عن التأليف وصاحبه.

لكتاب الشامخي, هو ملؤلف شهري: أبو احلسن عيل املصدر الثاين الغري اإلبايض  )2
ات عند 956هـ/345بن حسني املسعودي املتوىف سنة  ة مرَّ م, نقل عنه الشامخي عدَّ

ه لتاريخ اخللفاء األوائل (ص:  ضِ  ).   59ـ  40ـ  39ـ  32ـ  31ـ  10تعرُّ
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أي املصدر الثالث الغري اإلبايض الذي اعتمده الشامخي هو تأليف ابن الرقيق,  )3
أبو إسحاق إبراهيم بن أيب القاسم ابن الرقيق, املؤرخ العريب يف القرن الرابع اهلجري 

 م).993هـ/383(املتوىف سنة 

كان ابن الرقيق يعيش يف مدينة القريوان يف عهد الدولة الزيرية (زيري بن مناد 
 لية.الصنهاجي), حيث ألف ديوان شعر, وتاريخ يف نسب الرببر, وتاريخ إفريقيا الشام

م كان مصدرا للشامخي يف 987هـ/377إن هذا التأليف األخري الذي كتبه بعد سنة 
), إذ ذكر فيه تاريخ اإلباضية يف إفريقيا (ومن ذلك غزو القريوان أليب السريتأليفه (

 ).127), وقضية ابن طولون (ص: 127اخلطاب املعافري اإلمام األول لإلباضية) (ص: 
ادر الغري اإلباضية, انتقل إىل عرض املصادر اإلباضية وبعد انتهائه من ذكر املص

ها السري كتابأما فيام خيصُّ املصادر التي اعتمدها الشامخي يف («فقال عنها:  ) فأقدمُ
ن البرصة وعامن, أوهلام: ( لِّفني رشقيِّني مها مِ ن مؤَ صلنا مِ ) املذكور يف النهروان كتابوَ

تعلِّق بقضية التحكيم بعد واقعة صفِّني, ), وامل55ـ  51تأليف الشامخي مرارا (ص: 
 ومعركة النهروان.

ينتقل إىل املصدر اإلبايض  (كتاب النهروان)وبعد أن يذكر ليفيسكي سند صاحب 
) للربيع بن احلبيب ـ  املسند) كتاب (السريومن مصدر قريب العهد لـ («الثاين فيقول: 

 أواسط القرن الثاين اهلجري, ترمجه الدرجيني يف طبقاته ـ كان الربيع هذا يعيش يف
ومسكنه بمدينة البرصة, ثم انتقل إىل مكة, كان الربيع هذا حمرتما عند مواطنيه إىل حد 
التقديس, ويعد عندهم من أكابر أئمة املذهب, وتأيت منزلته بعد منزلة أستاذه اإلمام 

 ثالثة أجزاء ) عىلاملسندأبو عبيدة مسلم بن أيب كريمة التميمي, مبارشة, حيتوي كتاب (
إال أنه كان غري مرتب إىل أن توىل ترتيبه أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدرايت ـ 

 الذي كان يعيش يف مدينة ورقال يف النصف الثاين من القرن الرابع اهلجري ـ. 
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) 117ـ  113ـ  104ويظهر أن الشامخي الذي يذكر هذا التأليف يف صفحات: (
لع عىل النسخة املذكورة أي التي رتبها يوسف بن كان من مجلة مصادره, وقد اط

درايت املذكور ال النسخة األصلية.  إبراهيم السَّ
باضية يف املرشق, وتراجم مشايخ البرصة, السريإن فصول كتاب ( ) املتعلقة بتاريخ اإلِ

) حيث ذكره مرارا كتاب أيب سفيانعامن, حرضموت ... الخ, اعتمد فيها الشامخي عىل (
), إن صاحب هذا التأليف يدعى أبا سفيان حمبوب بن الراحل, الذي 117ـ  67(ص: 

كان حيا يف النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري, وذلك يف أواخر عهد اإلمام اإلبايض 
عبد الوهاب بتاهرت, وأرسة أيب سفيان املذكور تنتمي إىل قبيلة قيس العربية, وعند ثورة 

أرسة أيب سفيان تسكن مدينة البرصة يف حي األزدي, هـ , كانت 77شبيب اإلِبايض سنة 
أبو نوح صالح الدهان, عامل » أيب سفيان « ثم يذكر الشامخي أن من مجلة مصادر كتاب 

إبايض من علامء النصف األول من القرن الثاين اهلجري, وهو من معارصي أيب سفيان إال 
يان املذكور, ظهر تأليف آخر أنه أسن منه, ويف نفس العهد الذي ظهر فيه تأليف أيب سف

ة عىل اخللق يف معرفة احلقيعرف بـ : ( ) أليب صفرة عبد امللك بن صفوة شيخ كتاب احلجَّ
 من مشايخ النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري. 

ومن مصادر الشامخي اإلباضية كتاب ابن سالم بن عمر اإلبايض الذي كان يعيش 
ـ  141ـ  135ـ  133قد ذكره الشامخي يف (ص: يف منتصف القرن الثالث اهلجري, و

 ).262ـ  260ـ  162ـ  161ـ  142
كان صاحب هذا التأليف ـ أي ابن سالم ـ من سكان إفريقيا, سكن مدينة توزر 

هـ, إذ ذكر لنا يف تأليفه أحداثا وقعت 260هـ, وقد ألف كتابه بعد سنة 240قبل سنة 
 هـ ـ .260يف تلك السنة ـ أي سنة 

ث ابن سالم يف تأليفه عن املشايخ اإلباضية من شامل إفريقيا مثل أيب صالح كام حتد
 النفويس وابن نرص النفويس معارص املهدي النفويس.
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ثم ظهر تأليف آخر من إفريقيا الشاملية اعتمده الشامخي, وهو تأليف الشيخ أيب 
تأليف: هـ, وهو مدفون بورقلة, واسم ال471الربيع سليامن بن خيلف املتوىف سنة 

ـ  176), وقد نقل منه الشامخي عدة فقرات (ص: كتاب يف الكالم ويف أصول الفقه(
), وقد طبع هذا 433ـ  353ـ  263ـ  239ـ  237ـ  231ـ  227ـ  226ـ  215

 م. 1321التأليف بتونس سنة 
إنني مل أشتغل بكتاب أيب زكرياء حيي ابن أيب بكر «ثم قال املسترشق ليفيسكي: 

ملصدر املختار للشامخي فيام خيص الدولة الرستمية التي ذكرها يف الورقالين ا
 192ـ  188ـ  164ـ  161ـ  155ـ  151ـ  148ـ  143ـ  135ـ  128صفحات: ( 

ـ  287ـ  282ـ  279ـ  272ـ  270ـ  268ـ  262ـ  229ـ  221ـ  214ـ  193ـ 
 ).406ـ  387ـ  319

تأليف, من جمموع مقاالت وذلك أنه يمكن اإلطالع عىل ما يتعلق هبذا ال
), وهذا األخري ترجم تأليف Masqueray), وماسكوري (Motylinskiموتيالنسكي (

 الورقالين, ولو كانت ترمجته رديئة.
وقد تقدم لنا يف أول هذه الدراسة, أن تأليف الورقالين, أعيدت ترمجته, عىل ضوء 

), وتوىل الرتمجة Masquerayالنسخ التي اكتشفت بعد النسخة التي ترمجها ماسكوري (
) ترجم ثلثها, Roger Le Tourneauاألخرية املسترشق الفرنيس روجري لوتورنو (

 وواصل الرتمجة األستاذ إدريس التونيس.
) أمكن للباحثني واملؤرخني أن يطلعوا السريثم ذكر ليفيسكي أنه بفضل كتاب (

لامء القرن السادس ) لعامل من عكتاب السؤاالتعىل آثار تارخيية هامة, منها: (
) وقد استدل به الشامخي 486اهلجري, وهو عثامن بن خليفة السويف اإلبايض (ص: 

 ).533ـ  552ـ  486ـ  466ـ  465ـ  262ـ  212يف صفحات: (
كام ذكر الشامخي أثرا آخر ذا أمهية عظمى للمعنيني برتاجم مشايخ جبل نفوسة, 
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), احتفظ لنا السريرف أيضا بـ (, ويع(سري مشايخ نفوسة)وهذا األثر هو كتاب 
 ). 344إىل  143الشامخي بقطع هامة من هذه الكتاب يف تأليفه من (ص: 

ويظهر أن صاحب التأليف من جبل نفوسة, واسمه مقرين بن حممد البغطوري, 
هـ, وحمتو هذا التأليف يظهر من آثار أستاذ البغطوري, وهو الشيخ 599وقد ألفه سنة 

اجم.أبو حممد عبد اهللا   بن حممد بن مسعود الذي كان مشهورا بتضلُّعِه يف علم الرتَّ
وزيادة عىل املؤلفني املذكورين الذين اعتمدهم «وقبل أن خيتم ليفيسكي تقريظه قال:  

 ». هـ626) للدرجيني الذي ألف بعد سنة كتاب الطبقاتالشامخي يمكننا أن نضيف إليه (
نا أن نلفت إليه انتباه القراء, و«ثم ختم تقريظه لتأليف الشامخي بقوله:  الذي هيمُّ

أن أسلوب الشامخي يف تأليفه, أسلوب راق بالنسبة لبقية التآليف اإلباضية بإفريقيا 
ويظهر أن املؤلف ـ أي الشامخي ـ «, ثم قال: ») للدرجيني الطبقاتالشاملية, ما عدا (

اءها يف الرسم كان جيد صعوبة عندما ينقل عن التآليف اإلباضية التي يصلح أخط
واألسلوب, وهي طريقة ال تعني عىل االستفادة من النصوص, وكثريا ما تتسبَّب يف 

 اهـ تقريظ املسترشق ليفيسكي.» سوء الفهم 
نكتفي هبذه النامذج من الباحثني الذين كان جلهم مسترشقني, وقد مجعوا تراث 

, ولننتقل إىل ذكر جوانب الدولة الرستمية وحققوه حتقيقا علميا دقيقا, وموضوعيا نزهيا
 من دور الدولة الرستمية يف املجاالت احلضارية والفكرية, كام يدل عليه عنوان الدراسة.  

ففي امليدان احلضاري, نجد آثار األبنية العامة واخلاصة بمدينة تاهرت ـ عاصمة  
عض الدولة ـ وقد استخرجها الباحثون من تأليف ابن الصغري بتفصيل, كام تعرض هلا ب

األثريني املتأخرين مثل جورج ماريس األستاذ بجامعة اجلزائر يف عهده, واملتخصص يف 
الفن املعامري اإلسالمي, كام تعرض األثريون إىل آثار فنهم املعامري الذي اكتشفوه 
بسدراته, التي التجؤوا إليها بعد سقوط الدولة الرستمية بتاهرت, وبعض ما تبقى من 
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ية وبقية القصور املحاطة هبا التي راعوا فيها املحافظة عىل التقاليد اآلثار القديمة بغردا
والعوائد, وما يتطلبه األمن العام واخلاص, وقد تعرض كثري من االختصاصيِّني للفن 
املعامري بمزاب قديام وحديثا, ومنها كتاب خاص بالفن املعامري بغرداية, سامه صاحبه 

), Marcel Mercierهو الكاتب مارسيل مرسى ( ومؤلفهاحلضارة املعامرية يف مزاب) (
إال أن نشاطهم اجلوهري يف امليدان احلضاري الذي خلده هلم التاريخ, يظهر جليا يف 
التجارة, وربط الصلة بني السودان وبالد الشامل اإلفريقي, أمجع املؤرخون والرحالون 

شهرية يف القرن أهنم كانت هلم مراكز جتارية هامة يف أوداغست عاصمة الصحراء ال
الرابع اهلجري, التي اشتهرت بمنامجها الذهبية والتي كانت ترد إليها قوافل املرشق 
واملغرب, وقد ذكر البكري عند ما وصف أوداغست أن معظم جتارها كانوا من قبائل 

هي «الشامل التي كان يستوطنها اإلباضيون, ويف ذلك قال يف وصفه ألوداغست: 
ار عذبة, والبقر والغنم أكثر يشء عندهم, يشرت باملثقال الواحد مدينة كبرية, وهبا آب

عرشة أكبش وأكثر, وعسلها أيضا كثري يأتيها من بالد السودان, وهم أرباب نعم 
جزيلة, وأموال جليلة, وأسواقها عامرة الدهر كله, وتبايعهم بالترب, وليست عندهم 

 ». فضة, وهبا مبان حسنة, ومنازل رفيعة 
وسكاهنا أهل إفريقيا, وبرقجانة, ونفوسة, ولواتة «كاهنا فيقول: ثم يذكر س

إهـ, ولنعلم أن برقجانة, » وزناتة, ونفزاوة, هؤالء أكثرهم, وهبا نبذ من سائر األمصار 
 ونفوسة, ولواتة, ونفزاوة, إباضيون.

ويف هذا املوضوع ـ أي: النشاط التجاري لإلباضيِّني بالصحراء والسودان ـ  قدم 
م حتت 1960ق ليفيسكي دراسة هامة ملؤمتر املسترشقني املنعقد بموسكو سنة املسترش

ودعاة إباضيون يف السودان الغريب واألوسط من القرن الثامن إىل القرن  جتارعنوان: (
), وقد علق عىل هذه الدراسة األستاذ كنار الفرنيس ـ من أساتذة الثاين عرش ميالدي

, سنة 467ـ  466) عدد: املجلة اإلفريقيةليقه يف (جامعة اجلزائر يف عهده ـ ونرش تع
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م, فقال بعد أن عرف بصاحب الدراسة ليفيسكي, اعتمد عىل ما كتبه يف 1961
إن من مجلة تأثري اإلباضيِّني يف «), ثم قال: Schachtاملوضوع األستاذ شاخت األملاين (

لفن املعامري املوجود يف السودان ما عثر عليه يف الفن املعامري الديني, الذي هو شبيه با
كام ذهب ـ ليفيسكي ـ إىل أن اإلباضيِّني «ثم قال: » اجلنوب التونيس وبالد مزاب 

نرشوا اإلسالم عند السود, معتمدا يف ذلك عىل ما ذكره الرحالة ابن بطوطة وكذلك 
الشامخي, ويؤيد هذا الرأي ما نجده يف تأليف البكري, كام أشار إىل ذلك بعض 

إلباضيِّني كابن الصغري وأيب زكرياء الورقالين, والدرجيني, والشامخي, املؤلفني ا
الذين أثبتوا العالئق التجارية التي كانت بني سكان إفريقيا الشاملية اإلباضيِّني 

 والسودان من القرن الثامن إىل القرن الثاين عرش ميالدي.
ض املسترشق ليفيسكي إىل حمطات القوافل التجارية ال تي كانت تربط بني وقد تعرَّ
 مدن الساحل اإلفريقي والسودان, وكانت حمطة ورقال من أمهها.إهـ

واصل اإلباضيون نشاطهم يف امليدان االقتصادي ـ قوة وضعفا ـ عرب التاريخ إىل 
) Venture de Paradisالعهد الرتكي, حيث ذكر الرحالة الفرنيس فنتري دو باراديز (

إن املزابيِّني باجلزائر ـ يقصد «من عرش امليالدي, قال: الذي زار اجلزائر يف القرن الثا
العاصمة ـ يتمتَّعون برعاية والة األتراك أكثر مما يتمتع هبا العرب, إهنم يديرون 

 املطاحن واملخابز واحلاممات, وضيعات تربية املوايش.
يات ختضع لقوانني خاصة, ويرشف عليها األمني الذي  دِ وكانت هلم تعاضُ

وافق عىل ترشيحه السلطات, وهذا األمني هو الذي يتوىل قبض املغارم, يرشحونه وت
 وغريها, بحيث إنه هو الواسطة بني رعاياه والسلطات.

ومما يضاف إىل نشاطاهتم االقتصادية إحياء األرض املوات ونظام الري, واألمن 
د الرجل يف العام, كام أن للمرأة اإلباضية دورا مرموقا يف امليدان الفكري, إذ هي تسان
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تربية النشء, وتوجيه املرأة ومراقبتها, وقد خصصت هلذا اجلانب اآلنسة قوانشوه 
)Goichon) :مه املسترشق الشهري حياة املرأة يف مزاب) كتابا أطلقت عليه اسم ), وقدَّ

ظه مارسيل مريس (  Marcelوليام ماريس (أستاذ جامعة باريس) يف عهده, كام قرَّ

Mercierم ا لذكر ـ أي: الذي ألف كتابا يف الفن املعامري ببالد مزاب, ونرش تعليقه ) املتقدِّ
خ يف سنة املجلة اإلفريقيةيف ( م, وهذه الدراسات أو التقاريظ ال 1933) بعددها املؤرَّ

 ختلو مِن أغراض ـ رغم فوائدها ـ إذ كثريا ما يمزج أصحاهبا التاريخ باألساطري.
ن يصارعوا األهوال واألحداث بحكمة يِّني أمكنهم أضإن اإلبا واخلالصة:

ويقظة, فحافظوا عىل تعاليم مذهبهم وسايروا الزمان يف ميادين النشاط االقتصادي, 
فزامحوا يف التجارة بمدن الشامل التي أخضعها التجار اليهود الذين غزوا العامل ومن 

هور عند مجلته بالد املسلمني التي وجدوها لقمة سائغة, ودورهم يف عهد األتراك مش
جتامعي والديني مكناهم من اطمئنان نفوسهم عىل  جل املؤرخني, كام أن نظامهم االِ
أهلهم وذوهيم, الذين كانت تلجئهم ظروف اهلجرة إىل مفارقتهم, حيث كانت مجاعة 
املسلمني هي التي تتوىل رعايتهم, أي تربية البنني والبنات وتعليمهم ورقابة األرسة, 

 احلياة العامة واخلاصة, ونظام القضاء والرشطة, والزال للقضاء واالهتامم بشؤوهنا, يف
سيفه احلاد, الذي يسلطونه عىل كل من سولت له نفسه االنحراف, وعدم اخلضوع 
لألحكام الصادرة عن القضاء الرشعي, وكيفام كانت آراء الناس يف هذه النظم, التي 

تخلفة, فإهنا مكنت طائفة من ينسبها البعض إىل التعصب, والعنرصية, أو الرجعية امل
الطوائف اإلسالمية, أن جتمع بني حماسن املايض واحلارض, وتفرض احرتامها عىل 
املواطنني الذين يعيشون معهم يف بالد الشامل, وقد برهنت هذه الطائفة أهنا خدمت 
العلم واللغة العربية بوسائلها اخلاصة وجمهودات املواطنني, فكانت مدارسها األهلية 

 نظام احلج, والتعريب مما خلّدها هلا التاريخ. و
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  صفحات من تاريخ بشَّار
 )1(الثَّقافي والسياسي في الَقرن التَّاسع وما بعده 

  )2((مديرية الشؤون الدينية) لـ(والية بشَّار)
 

 متهيد:
ينيَّة) عرب خمتلف مدن  ؤون الدِّ يف إطار النَّشاط الثَّقايف الذي تقوم به (وزارة الشُّ

ة), يوم ال ربيع  6وطن, ألقى هذه املحارضة: األستاذ املهدي البوعبديل (املكلَّف بمهمَّ
ل ادسة1978فرباير  14هـ املوافق لـ:1398األوَّ اعة السَّ ,  م, عىل السَّ والنِّصف مساءً

 بقاعة سينام البلدية.
ار الثَّقافية, يف القوقد اختار املحارض عنوان:( رنَني ملحات تارخييَّة من حياة بشَّ

ار), ألنَّ مدينة (التَّاسع والعارش للهجرة  ) كانت وال تزال عاصمة املنطقة اجلغرافيَّة.بشَّ
ن فحو هذه ( وح املحارضةوما يمكن استخالصه واستنتاجه مِ ), هي تلك الرُّ

فني, رغم  ة بني نخبة العلامء واملثقَّ التي كانت سائدة بني شعوب املغرب, وخاصَّ
ي ينة التَّقلُّبات السِّ اسيَّة واملناوشات التي كانت تدور بني األقطار والبلدان بني الفَ

.بل والوسائل, إذ واألخر دت السُّ إنَّ الغاية واحدة, واهلدف مشرتَك  ولئن قد تعدَّ
 لتحقيق الوحدة املنشودة, ولن يتأتَّى ذلك إالَّ بنرش الثَّقافة والوعي.

 اإلدارة                                                                                                         

                                                 
)1(  
)2(  
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ار) يف املجالني املحارضةإنَّني سأتناول بالبحث يف هذه ( ), جوانب من منطقة (بشَّ
يايس, هذا, وإن كان عنوان ( ار), فذلك راجع إىل املحارضةالثَّقايف والسِّ ) يشري إىل (بشَّ

ار) هي قاعدة املنطقة التي يتناوهلا البحث, وإال فإن املدينة قريبة العهد  أنَّ (بشَّ
م, وهذا ال يمنع من أن مدينة بشار 1904بالتأسيس, إذ رشع يف بنائها حوايل سنة 

احلالية بنيت عىل أنقاض قصور قديمة كانت تسكنها قبائل بربرية تعرف بـ (تاكدة) 
راسة ( أي تأسيس  و(واقدة), ومن الوثائق التي اعتمدهتا كمصدر ملوضوع هذه الدِّ

مدينة بشار احلالية) وثيقة شاهدة عيان, زارت بشار أثناء الرشوع ببنائها وشاهدت 
ورشات البنائني وما إليهم من العامل والتجار, فضمنت كله تأليفا خاصا, وهذه 
الشاهدة هي الكاتبة والصحافية املشهورة إيزابيل ايربهاردت الروسية اجلنسية 

), وهذا يف ظل حرارة اإلسالمألصل, وقد أطلقت عىل تأليفها هذا االسم : (واملسلمة ا
 التأليف عبارة عن جمموعة مقاالت سجلتها بالفرنسية ضمنتها انطباعاهتا من القر
التي زارهتا يف رحلتها من عني الصفراء إىل اجلنوب وكان من بني هذه القر بشار, 

ا بشار يف طور التأسيس,فذكرت وذلك يف قالب قصيص روائي, صادفت زيارهت
عنارص سكان موقعه الذين كانوا من بني سبع وأوالد جرير ومن احلراطني كام ذكرت 
األجانب الذين كانوا يتكون منهم العامل والتجار,وهم من األسبان واليهود, وكان 
اليهود وردوا من القنادسة وحيرتفون صنع احليل,واختذوا لذلك فساطيط فيها كوانني 

هر يف بوتقاهتا الدنانري الفضية املعروفة بالدور وكانوا يشرتوهنا من اجليش املرابط ليص
 ببشار.

وقبل مواصلة البحث, ال بأس أن ذكر أنّ قرصين من القصور يف هذه الناحية 
اشتهرا بالعمران واحلضارة من قديم, وهذان القرصان مها القنادسة, وفجيج, وكام أن 

نت تعرف بالساورة شاهدت مناطق حضارية عرب التاريخ, جنوب هذه املنطقة التي كا
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إال أننا مل نحظ بتارخيها املسجل خصوصا التاريخ اجلهوي الذي كان خاصا ببعض 
القر والقصور,اللهم إال ما يوجد مبعثرا يف تراجم بعض العلامء أو بعض تآليفهم 

حالني وأصحاب النو ازل املوضوعة يف بعض الفنون, أو ما ذكره بعض الرّ
زهتا عىل اجلوانب الثقافية  الفقهية,وهذا هو فحو موضوع هذه املحارضة التي ركَّ
واحلضارية هلذه املنطقة التي اشتهرت بكثري من معاهدها وتكونت يف ربوعها وحدة 
ثقافية, كام انبثقت من هذه  الناحية شبه ثورة فكرية يف املجاالت الثقافية والعقائدية, 

ل البالد وجنوبه, وإنني كذلك عمال بالقول املأثور الذي كثريا ما وكان هلا أثرها يف شام
ما ال «نردده يف سلسلة هذه املحارضات, التي تعهدت بإلقائها عرب أنحاء الوطن, وهو: 

, إذ القصد منها هو لفت أنظار املثقفني خصوصا سكان هذه »يدرك كله ال يرتك جله
تراث فيبذلوا جهودهم إلنقاذه, حتى يتمكن   النواحي, إيل االعتناء بإحياء ما تبقى من 

حتقيقه ونرشه,إذ الوثيقة التي تبقى مغمورة يف اخلزائن العامة واخلاصة, هي عرضة 
للتلف, بخالف الوثيقة التي تطبع وتنرش,فطبعها ولو كان عدده كمية قليلة,أضمن 

احلارضين  لبقائه وحفظه, كام أن هدفنا من هذه املحارضات غري مقصور عىل اجلامهري
يف هذه الندوات, بل املقصود منه نرشها إلعادة النظر يف تاريخ بالدنا الذي تعرض 
للتشويه واالفرتاء عليه, حيث إن كثريا من مصادره األصيلة ضاعت, وصار كثري من 
باحثينا يلتجئون إىل ما كتبه بعض من ترصفوا فيه حسبام كانت تدعوهم إليه املصالح 

ض معارصينا ومن سبقهم زهدوا يف بعض هذه املصادر التي ال واألهواء,كام نجد بع
شك أهنا اصطبغت بالطابع الذي به ثقافة بالدنا قرونا,وأثقل تراجم من علامئنا بام 
أضفاه عليهم معارصوهم من نسبة كرامات وخرق وعادات, مبالغ فيها وأمهلوا 

هلذا ال ينبغي لنا أن ننصب اجلوانب اإلجيابية كالعلم واالستقامة واجلهاد وما إيل ذلك و
أنفسنا  حكاما عىل هذا الرتاث,فنثبت منه ما يوافق التيارات التي كثريا ما يتشبث هبا 
الرأي العام املتقلب, وهنمل ما خيالفها, فعلينا أن ننقل وننرش هذه املصادر كام تفرضه 
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نا مل نقترص يف هذه علينا أمانة النقل,ولنعلق عىل ما نراه فيها من الغلو أو الزيف,هذا وإن
الدراسة عىل بلدة أو قرية بعينها من هذه الناحية, كام يوهم بذلك عنوان املحارضة, 

), فإن اختيارنا هلذا العنوان كام ذكرت مرجعه إىل أن بشار مايض بشار الثقايفوهو: (
هي قاعدة الناحية اجلغرافية واإلدارية, وكانت الناحية آهلة باملراكز العلمية كمركز 

 كرزاز, والقنادسة, وفجيج.
وملا كان جمال هذه املحارضة ال يسعنا لتتبع دراسة هذه املراكز كلها وقع اختيارنا  

عىل مركز فجيج الذي هو أقدمها وأمثلها, كام أنه احتفظ له التاريخ بامضيه الثقايف 
واحلضاري, وإنني ركزت موضوع دراستي هذه عىل أرسة علمية من سكان فجيج 

البلدة طابعا علميا جعل فجيج يف مصاف أمهات املدن العلمية, وقد  أضفت عىل
أنجبت هذه األرسة فطاحل العلامء الذين توارثوا العلم قرونا وتركوا آثارا كتب هلا 
اخللود وهذه األرسة هي أرسة :عبد اجلبار الفجيجي, الذين نزح بعض أفرادها من 

صة, ألبني أن كثريا من املعارصين الشامل ـ أي من معسكر ـ وإنني أغتنم هذه الفر
حياولون جعل كل بلدة ـ خصوصا باجلنوب :أي الصحراء ـ منزوية وراء احلدود 
الضيقة وتناسوا أن بالد اإلسالم بصفة عامة وبالد املغرب العريب بصفة خاصة كانت 
جتهل احلدود الضيقة املصطنعة, وإنني يف هذه املحارضة ـ كام سرتون ـ أثبت أن 

ل العلمي بني هذه املناطق اجلنوبية وبالد الشامل كان حقيقيا ووثيقا متينا مل االتصا
ينقطع, فاألرسة العلمية التي ركزت عليها موضوع هذه املحارضة نزح بعض أفرادها 
من الشامل كام نزحت الكثري من األرسة العلمية من اجلنوب إىل الشامل, ومل تقترص هذه 

إىل أخر, بل كانت التيارات الفكرية وباخلصوص  الصلة عىل نزوح السكان من جهة
يف املجال العقائدي تنتقل برسعة من الشامل إىل اجلنوب, ومن اجلنوب إىل الشامل 
ومنها حركة التأليف التي كانت تتبادل بني هذه النواحي, وباجلملة فإن التيارات 
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تاح كامل البالد من الفكرية يف مجيع جماالهتا الثقافية والعقائدية والسياسية كانت جت
اجلنوب إىل الشامل وبالعكس, كام كان اهتامم املثقفني الذين كونوا وحدة متينة بينهم 
يشدون أزر بعضهم بعضا وبذلك كونوا رأيا عاما موحدا يقرأ له ألف حساب, وهذا 

 ما سأحاول إثباته يف هذه الدراسة.
فجيج الذي اشتهرت فيه  لنواصل حديثنا عن املركز الثقايف الذي أرشته إليه وهو

 األرسة العلمية طيلة قرون, وهذه األرسة هي أرسة عبد اجلبار الفجيجي.
اشتهرت أرسة عبد اجلبار فجيج, إال أننا مل نجد من تعرض إىل تاريخ نزوحها من  

بالد معسكر إىل أن اطلعنا عىل تأليف العالمة الشيخ حممد اجلوزي املشهور عند 
ى:( املؤرخني بـ (املزييل) ٰمحن يف رشح عِقد اجلامنيف تأليفه املسمَّ قد ), و(فتح الرَّ عِ

ٰمحن بن عبد اهللا بن أمحد التُّوجيني, من اجلامن يخ أيب زيد عبد الرَّ ) هذا, للعالَّمة الشَّ
ى تأليفه هذا ( عِقد اجلامن النَّفيس يف ذكر األعيان من علامء القرن احلادي عرش, وقد سمَّ

نه أرشاف غريس تراجم علامء (غريس), وقد ذكر شارحه املزييل الظُّروف التي ), ضمَّ
وقد كنتُ قديام «) الذي التمس منه رشح تأليفه, فقال: عِقد اجلامنالتقى فيها بمؤلِّف (

ين عن ذلك ما يف باعي من  وق نحو رشحه حثيثا, ويصدُّ وحديثا, حيدو يب حادي الشَّ
مَّ ملا قرب األجل لالختتام, برتادف القرص, ويطردين زماين الكثري الفتن والعرب, ث

ح  أهوال جيوش احلامم, التقيتُ أنا ومصنِّفه ذات يوم من األيام, فناولنيه وكلَّفني بالرشَّ
عليه تكميال ملا النُّفوس مشوق إليه, فقلت له:أمل تعلم أنَّ من العناء العظيم, استيالد 

دا  بخري األديان, وقطع به ملسو هيلع هللا ىلص العقيم واالستشفاء بالعقيم, فقال: والذي بعث حممَّ
قال, ولتنقلن ما يل من املقال, وملاَّ رأيتُه عىل ذلك  كلمة البهتان, ما أنت يف هذا بمُ
رت عىل ساعد اجلدِّ  عازما, ولرتك اإلقالة حازما, استخرت ذا الفضل واجلود, وشمَّ
حا وبذلتُ املجهود, من قرص الباع, ملا رأيت من ذلك من فوائد االنتفاع, ورشحته رش
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يته:( قد اجلامنأبرز فيه من الآليل خدمة لسدة اآلل, وسمَّ ٰمحن يف رشح عِ  ).فتح الرَّ
عِقد اجلامن النَّفيس يف بيان علامء وأرشاف كان يف طليعة املرتجم هلم يف كتاب:(

) الشيخ أبو احلسن عيل بن عبد اجلبار, قال يف التعريف به بعد أن بني أصل غريس
ىل إدريس وأوليته يف بالد املغرب األقىص ثم اجلزائر وما وقع األرسة املنحدر من املو

وقد غلط من جعلهام «من اخلالف يف رجل من رجال عمود النسب, قال املزييل: 
ويرحم اهللا املصنف مل يعرف « واحدا بسبب توافق التسمية ثم واصل كالمه بقوله:

 ».بالغالط سرتا عليه, رمحة اهللا عليه 
ي عقدت له الرتمجة, أي الشيخ أبا احلسن عيل بن عبد اجلبار ولألول الذ«ثم قال: 

الرشقي يزورونه ويتوسلون به إىل رهبم  )1(عقب وقربه معروف عند أهل حملة غريس −
  ».يف زعازع األمور ويقيض اهللا ما شاء رمحة اهللا عليه, ويف نسخة غفر اهللا له 

ه:(إنّ ما ذكره العالمة اجلوزي املزييل يف تفسريه عىل ع فتح قد اجلامن الذي سامَّ
) وهو كام نر يثبت أن جد أرسة ابن عبد اجلبار املشهور الرٰمحن يف رشح عقد اجلامن

ببالد فجيج ينحدر من بالد غريس التي كانت تعرف يف التاريخ بالراشدية, كام 
اشتهرت يف التاريخ بأهنا كانت من مراكز اإلشعاع لعلمي التوحيد والفقه طيلة ثالثة 

 ون, وذلك ابتداءً من القرن التاسع اهلجري .قر
ولنتحدث بعد هذه التوطئة عن التاريخ الثقايف هلذه  الناحية, أي فيجيج الذي 
هاجرت إليه أرسة ابن عبد اجلبار وسنقترصعىل ذكر بعض أفرادها كنامذج, ونلحق هبم 

 غريهم, حسبام يسمح لنا به جمال املحارضة املحدود:

                                                 
, وكان يعرفُ قبل بـ )أمِّ عسكر(سهول بالد : هو االسم الذي ال زال يطلَق عىل غريس  )1(

ة( اشديَّ  )م(. )الرَّ
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ة عبد اجلبار الشيخ :أبو إسحاق إبراهيم ابن العالمة الرحال فمن بني أفراد أرس 
روضة الشيخ عبد اجلبار بن أمحد الفجيجي, صاحب منظومة الصيد املشهورة بـ (

), وقد رشحها بن أخيه العالمة ذائع السلوانية), وكذلك بـ (العينية), وبـ (السلوان
بن عبد اجلبار بن أمحد ابن  الصيت الشيخ أبو القاسم ابن اإلمام أيب عبد اهللا حممد

الفريد يف تقييد موسى الربزوزي الفجيجي املذكور سابقا, وقد سمى رشحه هذا: (
), وهذا الرشح عالوة عىل اعتناء مؤلفه بتحليل حمتو موضوع الرشيد وتوصيد الوبيد

التأليف, أي روضة السلوان, فقد تعرض فيه صاحبه لدرس حالة بالد فجيج يف عهد 
) عمه الشيخ أيب إسحاق إبراهيم قايض فجيج يف عهده بني لنا وضة السلوانراملؤلف (

حالتها الثقافية واالجتامعية والسياسية, إذ لوال هذا النوع من التآليف لبقيت جوانب 
من تاريخ بالدنا مكتنفة بالغموض, رغم وجود كثري من التآليف يف بقية فروع املعرفة, 

ن نلحقه بالتاريخ اجلهوي, اشتهر أصحابه بمزيد من فهذا النوع من التآليف يمكننا أ
 االعتناء بتاريخ البلدة أو الناحية, سواء يف املجاالت الثقافية أو االجتامعية.

تعرض شارح املنظومة يف تقديم رشحه لرتمجة عمه أيب إسحاق صاحب منظومة  
تدهورها, ) وذكر املحيط الذي كان يعيش فيه ببالد فجيج خالل فرتة روضة السلوان(

وتذمر بعض القبائل من سكاهنا, عند ضعف السلطة املركزية التي اشتغلت بإمخاد 
الثورات والتمردات, وكانت أحكامها ال تنفذ باخلصوص  يف املناطق النائية من قواعد 
كفجيج, وقبل أن نتحدث عام وصف به الشارح حالة بالد فجيج نذكر موجزا عام قاله 

إنه التمس منه بعض الطلبة وأهل  "داعي إىل رشحه فقال :يف التعريف بالتأليف وال
وبعض تقديم اعتذاره عىل  "العلم رشح هذه القصيدة أي منظومة روضة السلوان 

فامتنعت لرتادف عوائق تضني بالنحرير املاهر احلرب حتى «عادة املؤلفني الذي قال فيه: 
هلا أحد برشح يكون إليه  ومل يسبق«, إىل أن قال: »تصريه كالقابض عىل اجلمر  ... 



436  

, ووددت أنه كان ذلك فيسع االمتناع أو يكون عىل غريبها تعليق يكون فيه »اللجأ 
االنتفاع, مع أهنا جديرة باالهتامم, إذ قد تضمنت من اللغة وفقه الصيد وحماسن النزاهة 
ورفع اهلمة والنباهة, ما ال يسع احلازم رفضه باالنفصال, فرشعت يف وضع تعليق 

وأشري من املعنى الالئق بكل بيت «, إىل أن قال: »يها يوضح إن شاء اهللا غريبها...عل
منها ال عىل وجه االستيفاء, إذ لو تتبعت املعاين واحلكايات ألربى عىل جملدات عىل 
تراكم أهوال الوقت وشغف الفتن املضنية كام سيأيت يف أحوال البلد عن كالم الناظم 

رح أن عمه صاحب التأليف أي روضة السلوان له منظومة , ثم ذكر الشا»رمحه اهللا 
أخر رثا فيها عاملا من علامء فجيج ضمنها وصف حالة البالد وهي التي أرشنا إليها 

روضة عند احلديث عىل أمهية التأليف فهي  التي وصفها بقوله بعد أن حتدث عن (
رائه إذ عدي عليه وله يف نظم آخر يرثي به بعض أهل الفضل من نظ«) فقال: السلوان

فقتل عدوانا رمحة اهللا عىل اجلميع, وهذه هي املنظومة التي أشار إليها الشارح وأثبتها يف 
 رشحه فقال:

 تغريت الـبالد واحلولـك اللــيل
ــأمرت ــار ت ــن دي ــل م  وآن الرحي
ـــة ــيك فتكـ ــة إال وتنس ــال فتك  ف
ــره ألــف غـــدرة  وال صــلح إال إث
ـــرة ــيكم ال جتــاور جيـ  ســالم عل

 ا لـيس ينهـى سـفيهاأتسكن أرضـ
ـــا ــار رش رشاره ــأمن األخي  وال ي
ـــم  تعــني فرضــا أن هيــاجر عنهــ
 هنينا عـن الرهبـان مـن غـري ديننـا

 وشب رضام الرش واهنمر الســـيل
 هبا املفسدون واسـتمر هبـا اهلـــول

ــداخلها العــــــولوال ف ــة إال وب  تن
 وال قول إال غريه العقد والفعــــل
 من اجلور عتباهم إذا عتبوا القتـــل
 وال يتقى هبا قصـاص وال عــــقل
 عىل خطر يبقى هبـا مـن لـه فضــل
ـــل ــرية أوعقـ ــه بص ــن ل  إىل اهللا م
 فكيف بأهل الدين جاءهم الويـــل
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 فتكــتم بعبــد احلــق ال در دركــــم
 هنيئــا لــه نيــل الشــهادة منكـــــم
فإن يشكوكم خلق إىل خلق مثلكم

ـــل ــه أهـ ــه للحــق وهول  عــىل قول
 ه عـدلوويل لكم من حاكم حكمـ

 فإنــا شــكوناكم ملــن ال لــه مثـــــل
 

ولنقف وقفة قصرية للتأمل يف هذه القصيدة التي رثا هبا القايض  أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الفجيجي مواطنه العالمة الشيخ عبد احلق بن حممد بن عبد احلق 

 السكوين الرشيف نسبا الفجيجي سكنا, الذي رثاه بقوله يف املرثية :
 حلـق ال در دركـــمفتكتم بعبـد ا

 

 عــىل قولــه للحــق وهولــه أهــــل
 

فيظهر من البيت جليا أن عبد احلق هذا, كان صاحب شأن وأنه ال شك وقف يف 
وجه بعض الطغاة من رؤساء القبائل وهناهم عن املناكر التي كانوا يستحلوهنا, ومل 

سفهائها يرتك صاحب املرثية شكا يف الفوىض التي كانت تسود فجيج إذ ذاك, كان ل
 الترصف التام من دون خشية حماسبة مما أداه إىل الفتو بوجوب هجرهتا, حيث قال :

 أتسكن أرضا ليس ينهـى سـفيهها
ــار رش رشارهـــا ــأمن األخي  وال ي
 تعــني فرضــا أن هيــاجر عنهـــــم

 

 وال يتقى هبا قصاص وال عــــقل
 عىل خطر يبقى هبا من لـه فضــل
 إىل اهللا مــن لــه بصــرية أو عقــــل

 

كام أمكننا أن نستنتج من هذا القصيد أن الفوىض كانت متسببة عن اخلالفات 
القبلية وكانت تلك القبائل يتزعمها رؤساء ينتحلون الدين والصالح, مع أهنم كانوا ال 

 يوفون بالعهود, كام أشار القايض ابن عبد اجلبار عند قوله :
 وال صــلح إال إثــره ألــف غـــدرة

 

 قد والفعـــلوال قول إال غريه الع
 

أما زعامة رجال الدين وحتملهم مسؤولية قتل عبد احلق السكوين فيدلنا عليه 
 قوله:
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 هنينا عن الرهبـان مـن غـري ديننـا
 

 فكيف بأهل الدين جاءهم الويـــل
 

) له روضة السلوانوقد بني الشارح أبو القاسم بن عبد اجلبار أن عمه صاحب (
نها عيون الفقه ونوادر عدة تآليف, من بينها: املرثية ال تي ذكرناها, ومنظومة أخر  ضمَّ
 املسائل ما مل يوجد يف غريها .

− وقد أخذ علوما  من مدينة فاس«ثم تعرض لرتمجته يف تقديم رشحه فقال:  
عن الشيخ الصغري, وابن غازي, والونرشييس, ولقي شيوخا جلَّة  −حرسها اهللا

العقباين, والتنيس, وأخذ يف رحلته إىل بتلمسان, كاإلمام السنويس, وابن مرزوق, و
املرشق أيضا عن اإلمام السيوطي, والبساطي, وابن النجار احلنفي, وباملدينة املنورة 
خاوي, واألشموين, وله عن اجلميع إجازات, ومناوالت, ومسلسالت,  عن السَّ

لسلف لذكر , وإننا كثريا ما نجد يف تراجم علامء ا»وأطلقوا له القول يف اجلميع ... الخ 
هذه اإلجازات واملناوالت واملسلسالت مكانا, فخلف من بعدهم خلف حذفوها 
بجرة قلم, حذفوها من التآليف املطبوعة بدعو االختصار, وقد جنوا بعملهم هذا 
جنايات ال تغتفر, حيث إن تلك اإلجازات كانت تربط صلة املجاز ال بأساتذته فقط, 

عن أساتذته, ثم إن هذه اإلجازات هلا مكانة يف  بل باملؤلفني للتآليف التي أخذها
التاريخ الثقايف, فمنها تظهر درجة الطالب املجاز, فإذا امتاز عرصنا بالشهادات العلمية 
يف خمتلف مراحل التعليم,بداية من الشهادة االبتدائية إيل رتبة اللسانس والدكتوراه, 

سابق بلغ من االعتناء والدقة يف فإن درجة حامل هذا النوع من اإلجازات يف الزمان ال
وصف الطالب ودرجته ما مل نصل إليه يف أزمنتنا هذه,فاألستاذ كان يصور مكانة 
التلميذ ومقدرته يف التدريس والفتو, كام كان يضمن إجازته وصايا وتوجيهات 
كتحري الصدق  واألمانة والنزاهة واملثابرة عىل املزيد من التحصيل, ومن مجلة هذه 

يا التي كانت ال ختلو منها إجازة من هذه اإلجازات خصوصا عند علامء احلديث الوصا
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, وهذا كله زيادة »اتركوا اليأس مما يف أيدي الناس, تعيشوا أعزة«هي قول املجيزين: 
عىل ذكر الفنون التي تلقاها عنهم التلميذ, وأمكنتها, وتاريخ تأجيزه, وذكر من حرض 

د هلا حفالت خاصة يدور فيها النقاش بني التلميذ عند أخذه لإلجازة إذ كانت تعق
املجاز ونخبة العلامء احلارضين لتسليم اإلجازة, وقلام نجد عند بقايا األمم غري 
اإلسالمية االهتامم باإلجازات التي كان يشد هلا السلف الرحال, وكان هذا التوجيه هو 

 الذي ينعكس عىل التلميذ طيلة حياته العلمية.
م ابن عبد اجلبار القضاء يف بلد فجيج, وقد اختلف املرتمجون يف مكان توىل إبراهي

وفاته, فقيل أنه تويف بالسودان, وقيل بفجيج, والغالب أنه تويف بفجيج حيث ذكر ذلك 
وهو أدر, إذ كان معارصا كام سنبني ذلك يف  )1()دوحة النارشابن عسكر يف كتابه (

د أرسته كثري التجوال,ولذا لقب موضعه, كان إبراهيم هذا ككثري من أفرا
مع أنه رمحه اهللا مشغول « بالرحالة,وقد أشار إىل ذلك ابن أخيه شارح املنظومة فقال: 

 ».باألسفار يف سائر األقطار 
وبعد أن أهنى شارح املنظومة حديثه  عن ترمجة عمه ,تعرض لصلب املوضوع,أي 

يل وصف بالد فجيج مبارشة رشح املنظومة التي استهلها مؤلفها بالبسملة,انتقل إ
ملا أن كانت بلدي فجيج أشبه بالبادية من احلارضة, وعقول أهلها ومهمهم عن «فقال: 

معاين الناس متقارصة, وقلوهبم بام انطوت عليه من األحقاد متناكرة متنافرة, وعىل 
 البغضاء والشحناء متظاهرة, فهم يف فتن,تصبح فيها فئة مؤمنة ومتسى كافرة, ويف محية
جاهلية عاقبتها الندامة يف الدنيا واآلخرة, بحيث جتب اهلجرة واهلجران عن الطائفة 
الفاجرة, الباغية اجلائرة, مع ابتالئي بخطة الفصل بينهم, ومعاناة األجالف واجلالمد, 
ومقاساة شيطنة كل مارد, السيام الطائفة املوسومة منهم باألفارد, فربام جن ليل 

                                                 
 ».تاريخ الوفيات«يذكرون عدم حتري ابن عسكر يف  وإن كان املؤرخون )1(
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حاري كالبعري الشارد, فأسرتيح برهة من الزمان, من ثقل االنقباض فأفر إىل الص
الصادر والوارد, ثم يردين يل إليهم حقوق األهل والولد والوالد, فأمتثل بقول عبد 

 الوهاب (رمحه اهللا تعاىل):
ـــا أجلأتنـــا إليهـــــم  حلـــا اهللا دني
ــيهم ــا اضــطررنا إل  صــحبناهم مل

 

 فبعدهم أشهى إليها من القـــرب
 إىل صحبة الكلبكام اضطر صياد 

 

ثم انتقل املؤلف ـ أي صاحب املنظومة ـ بعد تقديمه الذي ضمنه وصف بلد 
فلام « فجيج يف عهده إىل احلديث عن سبب اختياره ملوضوع تأليفه وهو الصيد, فقال: 

ألفت سياحة الرباري, وقنص وحوش مهامه الصحاري, والتفكر يف مصنوعات 
 وال ثقال وال مجام يسلب اهليبة كام قال : الباري, فال قيل وال قال, وال مهج

ــرء يف مســتقره  وطــول مجــام امل
 

ــام ــا ومطع ــا ورحي ــري لوهن  يغ
 

ثم بني أنه كان خيتار االستعانة بالصقر بدال من الكلب, وعلل ذلك االختيار 
كان مما اخرتت االصطياد به لنزاهته, ودرابته, ونجابته, الصقر دون الكلب, «بقوله: 

رته عىل نباهته, ورسعة إجابته, وختم ذلك بقوله وكنت أقول:صقر حلقارته وقذا
 وقور, خري من كلب عقور . 

وقبل أن نواصل حديثنا عن املنظومة, نرجع إىل تتمة احلديث عن تراجم موجزة 
لبعض أفراد أرسة ابن عبد اجلبار,تعهدت بذكر ترامجهم كنامذج, نجد زيادة عىل مؤلف 

إبراهيم بن عبد اجلبار وولد أخيه الشيخ أيب القاسم  املنظومة القايض أيب إسحاق
شارحها,بعض أقارهبم ممن اشتهروا بالعلم والتأليف, عثرنا عىل خمطوط نقله أحدهم 

نجز وهللا احلمد رب العاملني, وذلك يف أواخر حمرم عام «بمدينة تونس, قال يف ختامه: 
قرب رضيح الويل الصالح أربعة ومخسني وثامنامئة, وذلك بمدينة تونس كألها اهللا,
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انتهى «, ثم قال: »سيدي حمرز بن خلف (ريض اهللا عنه, ونفعنا بربكاته بمنِّه وكرمه) 
عىل أفقر عباد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اجلبار ابن أمحد الفيجيجي (لطف اهللا به) من 
خط مؤلفه, وذلك ضحوة يوم األحد غرة مجاد األخرية عام مخسة ومخسني وتسعامئة 

 اهـ.
ثم وجدنا تعليقا عىل هذه الكتابة آخر املخطوط يعرف فيها كاتبها ناسخ املخطوط  

ناسخ هذا املجلد, هو اإلمام العامل اهلامم, املتضلع من املعقول واملنقول اآليت « فيقول: 
من كل فن بام هبر العقول, أبو عبد اهللا سيدي حممد بن اإلمام العامل القايض أبو العباس 

ابن الشيخ اجلامع اخلاشع اجلامع بني العلم والوالية ومن ترقى يف عامل  سيدي أمحد
الدرجات إىل الغاية, سيدي عبد اجلبار بن أمحد بن موسى الرشيف احلسني الوتد 

غريي ثم الربزوزي, وهم نجع من نجع بني وتدغري,أخذ عن أشياخ عرصه باملغرب  
ري التقييد للفوائد, وأخذ عنه غري ورحل إىل املرشق, وأخذ عن أشياخها أيضا,وكان كث

واحد, منهم عالمة زمانه, وشيخ شيوخ عرصه وأوانه,ابن عمه أبو القاسم ابن  حممد 
ـ أي: شارح املنظومة موضوع دراستنا ـ ثم قال املعلق عىل املخطوط: » بن عبد اجلبار 

ب يف ونظم (رمحه اهللا) اآلجرومية, ورشحها, وله تأليف يف املنطق, وله نظم عجي«
, وقصائد أخر (ريض اهللا عنه, ونفع به) انتهى ما وجد يف ملسو هيلع هللا ىلصشامئل املصطفى 

 التعليق عىل املخطوط.
كام وجدنا لنفس ناسخ املخطوط هذا خمطوطا نقله, وخطه كاخلط األول, مجيل  

بديع,قال يف ختامه, بأنه نقله باملدرسة  اجلديدة خارج باب زير من تلمسان, ومل يذكر 
 تاريخ النقل.

ونجد علامء آخرين,متوفرين بفيجيج, ترجم لبعضهم ابن عسكر يف تأليفه   
), منهم أبو احلجاج يوسف, وابن أيب مهدي دوحة النارش يف بيان علامء القرن العارش(
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لقيته سنة مخس ومخسني وتسعامئة, «عيسى الرشيف الذي قال يف ترمجته ابن عسكر: 
كرامات كثرية, وله يف علم األحوال وصحبته مدة, وانتفعنا بصحبته, ورأيت له 

واملعامالت, وأرسار الذكر اخلاص اليشء الذي  ال يدرك, وكان الغالب عليه اخلمول, 
أقام بمكة رشفها اهللا تعاىل حاجا ومعتمرا ست عرش سنة,أخذ عن مشايخ أجلة, منهم 

املكرمة أبو حممد عبد اهللا الغزواين, والشيخ أبو عيسى الفهري, والشيخ احلطاب بمكة 
 وغريهم.

توجه (ريض اهللا عنه) إىل املرشق, سنة سبع ومخسني وقد نيف عن الثامنني سنة,  
ووصل مكة واملدينة عىل ساكنها أفضل الصالة والسالم, فكان ذلك آخر العهد به, ومل 
ندر حيث كانت وفاته, وقد ذكر ابن عسكر إجازة أستاذه يوسف الرشيف الفيجيجي 

 اهـ.» مجته املذكور مطولة يف تر
نكتفي هبذا القدر من تراجم علامء فجيج, الذين تعهدت بذكرهم كنامذج, 

) فنشري إىل فقرات من حمتواها موجزة, روضة السلوانولنواصل احلديث عن منظومة (
 بيتا يف ختامها :    213إذ املنظومة حتتو عىل 

ــائتي بيــت جتلــت  ñŠ’Çëويف م
 

ـــع ـــام تواب ـــالث للخت ـــن ث  هل
 

 نظومة كام بني ذلك شارحها يف تقديمه حيث قال:وهذه امل
مجعت بني حماسن الصيد وسياسة وضبط أحوال النزيه املواظب عىل الفدافد, إذ 
قد تضمنت من اللغة وفقه الصيد وحماسن النزاهة ورفع اهلمة والنباهة, استهلها 

 ناظمها بقوله :
 يلومونني يف الصـيد والصـيد جـامع
 فأوهلــا كســب احلــالل أتــت بــه

 ألشــياء لإلنســان فيهــا منــافع
 نصوص كتـاب اهللا وهـي قواطـع
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ـــر  ــم صــحة ناظ  وصــحة جســم ث
ــل يف صــون مهــة ــد عــن الرذائ  وبع
ــالمة ــه س ــرء في ــرض امل ــا لع  وأيض
 وفيــه ألهــل الــدين والفضــل عــربة
 ويورث طيب النفس واجلود والسخا
 وينفى اهلموم املهرمـات عـن الفتـى

ــجاعة  ــام ش ــد االلتح ــورث عن  وي
 

ــر ــام إج ــعوإحك ــوابق راب  اء الس
 وإغالق باب القيل والقـال سـابع
 وحفـــظ لدينـــه وذلـــك تاســـع
ـــع ـــدهيم مواق ـــا ل ـــذكرة هل  وت
 فيألف منه الصرب مـن هـو جـازع
 ويقمع وفد الشيب كي ال يسـارع

ــن  ــه م ــدائع ŠÛaوفي ــي ب  اخلف
 

 إىل أن قال : 
 وقد جاء سافروا تصحوا وتغنموا
ــدة ــغ طري ــا مري ــارئي مفلوج  وم

 كاء ويف الـدهاوأيضا يزيد يف الـذ
 

ــائع ة ش ــوّ ــول النب ــن ق ــك م  وذل
 حكى عن ذوي التجريب قوم بالتع
ـــل راجـــع ـــه إىل العق ـــك كل  وذل

 

 ...الخ
إن هذه املنظومة وإن اقترص شارحها عىل بيان بعض حمتواها بقوله: فقد مجع فيها 

فام أخال يف فتها «بني عذوبة األلفاظ والسجع, من غري تكلف وال احفاظ, إىل أن قال: 
, فقد ضمنها »أبدع من نظمها, وال أمجع لغزهلا من بعضها مع صغر جرمها ... الخ 

أيضا توجيه قرائه, مما اشتهر عند كثري من املؤلفني القدامى فكانوا خيصصون بعض 
تآليفهم لتوجيه تالمذهتم وأوالدهم وكانوا يطلقون عىل هذا النوع من التأليف الوصية 

واإلشادة باملثل العليا, والتعريض باألخالق  والنصيحة فيضمنوها حسن السلوك
الذميمة املزرية, التي كانت كثريا ما تطغى يف جمتمعاهتم, وقد رأينا أن مؤلف املنظومة 
كان يضيق ذرعا بمواطنيه من سكان فجيج, فضمن ذلك كله يف منظومته, ومن ذلك 

 قوله:
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 أال يا حسود مت بغيظك حسـرية
 الأبا حلسد املذموم تطمـع يف العـ

 أم املجـــد تبتغـــي وتأمـــل نيلـــه
 إذا مل تسد بالعلم واحللـم والتقـى

 

 عىل قلبك املسـود ال سـدت طـابع
ــالع ــح ه ــل والش ــري إال الغ  وال غ
 وال وصف إال العجز واجلبن خالع
 واجلود واإلقدام إنك للـؤم راضـع

 

ثم يتعرض صاحب املنظومة إىل األخالق اللئيمة التي جتلت عىل مواطنيه وكان 
 هبا درعا  فيصفها بقوله :يضيق 

 وأرض حتــار يف جماهلهــا القطــا
 نـــروح ونغـــدو يف نعـــيم تـــوده

 

ــع ــا الطالئ ــدي تســري فيه  وال هتت
 وتــرتك ملكهــا امللــوك التبــابع

 

 إىل إن يقول:
ــه ــه عقــل بغل  وال راكــب بغــال ل
 وال ملــــك فــــظ وال ذو جتــــرب
ـــه ــت صوابـ ــا رأي ــب مل  وال عائ
 وال جار سـوء لـيس يـأمن جـاره

ــاك ــيوال م ــهدا وينثن ــك ش  ر يري
 وال متلصـــص يراقـــب عــــورة
 وال ســارق للســمع للقيــل القــط
ــع ــراض مول ــرض لألع  وال متع
ــة حــرام جوارهـــم  وال أهــل فتن
 فام إن تـر للحـم اإلنسـان آكـال

 

 وال سوقة تضـيق منهـا الشـوارع
 وال حاكم باجلور تـدعو األقـارع
ــابع  وال حاســد فضــال بفضــل يت
ــاجع ــو ه ــاب أو ه ــه إن غ  بوائق

 قيك أدهى السم ليس يضارعفيس
 ويبدي سامت النسك وهو خيـادع
 وال فاســق يرمــي بــام هــو صــانع
ــه الفظائــــع  بتمزيقهــا تأتيــك من
 عىل مـا ذوو الفتيـا عليـه تتابــعوا
 والكن حلم الصـيد مـا منـه مـانع

 

يتبني لنا جليا من هذه األبيات التي ضمنها أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اجلبار 
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صها للصيد ومنافعه لفته ألنظار مواطنيه من سكان فجيج أن ينبذوا منظومته التي خص
الشقاق واالنحراف من طريق الصواب ويقلعوا عن األخالق الذميمة التي طغت 

 عليهم, ويطفئوا نريان الفتن التي كان يوقدها الصائدون يف املاء العكر.
 يف املجال األديب  هبذا القدر نكتفي لنلفت نظر القراء إىل مكانة هذه املنظومة ال 

الرصف, الذي يدل عليه عنواهنا, بل أمهيتها أيضا يف املجال األخالقي ينعكس 
والرتبوي والتارخيي, حيث إنه كام سبق لنا اإلشارة إىل ذلك, فكل ما تشمله املنظومة يف 
املجال األخالقي, متاما عىل أخالق أهل البلدة السلبية, كام استفدنا ذلك من املؤلف يف 

رثيته التي رثى هبا مواطنه عبد احلق السكوين, وما أشار إىل بعضه يف تقديمه م
للمنظومة, فمن هذه النواحي كلها, تتجىل لنا قيمة املنظومة التي هي سجل أديب 
 ,وتارخيي وعلمي يف آن واحد, ولكن مع األسف مل يعطها املعارصون أمهية كرب

اع هبا, اللهم إال ما نرش عنها وهو قليل حيث ال زالت مل تطبع وتنرش, حتى يعم النتف
جدا, وذلك إنا اطلعنا عىل فقرات نرشها منها العامل الباحث الشيخ عبد اهللا قنون يف 
سلسلة تأليفه املعروف بالنبوغ املغريب يف األدب العريب, وكذلك سبق نرش املنظومة 

زائر قبل احلرب ) الذي كان يصدر بمدينة اجلالتقويم اجلزائريجمردة من الرشح بـ (
العاملية األوىل, وذلك منذ ما يزيد عىل نصف قرن وبالضبط مخس وستون سنة, كام نرش 
بعض فصوهلا الشيخ عبد القادر نور الدين, املدرس السابق باملدرسة الثعالبية مع أستاذ 

 فرنيس, هذا ما وصلنا عن هذا التأليف الذي يعدّ من ذخائر األدب العريب.
هذه املنظومة ومكانتها يف تاريخ األدب العريب, نذكر أن اجلزائر وإننا عىل ذكر  

احتفظت بأقدم نسخ منها وأصحها, حيث كتبها تلميذ شارحها أيب القاسم بن عبد 
اجلبار, وهذا التلميذ هو العالمة حممد بن عبد الرٰمحن بن حممد بن أيب بكر الرشيف 

طوط, وهو كام نر من أقارب السكوين الفيجيجي, وهكذا سجل اسمه ونسبه يف املخ
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 الشيخ عبد احلق السكوين الذي رثاه مؤلف املنظومة, ومن البيوتات العلمية بفجيج.
ولنرجع إىل احلديث عن كل من مؤلف املنظومة  وشارحها, فمؤلفها أبو إسحاق  

إبراهيم بن عبد اجلبار الذي ترمجه معارصه ابن عسكر يف دوحة النارش ملحاسن من كان 
ب من مشايخ القرن العارش فقال يف ترمجته: ومنهم الشيخ الفقيه العامل أبو عبد اهللا باملغر

حممد بن عبد اجلبار الفيجيجي, كان نقيبا, عارفا, أديبا, شاعرا, ماجدا, فاضال, نزهيا, 
 خريا, وكان مولعا بالصيد وله فيه القصيدة املشهورة التي مطلعها:

 يلومونني يف الصيد والصيد جامع
 

 شــياء لإلنســان فيهــا منــافعأل
 

« وهي بديعة يف فنها, وكوهنا, موجودة بأيدي الناس أغنى عن ذكرها هنا, ثم قال:
 اهـ.» ابن عسكر تويف رمحه اهللا يف أوائل الرابعة يف بالد فجيج 

ومن هذا التعريف يتبني لنا عدم اتفاق املرتمجني يف حمل وفاته, إذ سبق لنا أن بعض 
 ه تويف بالسودان, وابن عسكر أثبت أن وفاته كانت بفجيج.املرتمجني ذكر أن

وكذلك نرجع إىل ترمجة ابن أخيه أيب القاسم شارح املنظومة, وقد ترمجه كثري من 
اإلمام «) الذي قال فيه: فهرس الفهارسالعلامء, اخرتنا منها ترمجة صاحب كتاب (

ه أيب إسحاق   املحدث الصالح الرحال سيدي بلقاسم, وهو شارح منظومة الصيد لعمِّ
,  »وهو رشح ممتع يف جملد )1( )الفريد يف تقييد الرشيد وتوصيد الوبيدإبراهيم املسمى بـ (

ل يف اآلفاق وأخذ عن أعالمها, وعمدته يف الطريق سيدي حممد بن «إىل أن قال:  وجتوَّ
أيب احلسن البكري عن أبيه عن زروق, ورو عن والده عن ابن غازي, والونرشييس, 

الدقون, والسنويس, وابن مرزوق الرضير, والقلصادي, وغريهم, ويروي أيضا عن و

                                                 
رشع يف تأليفه حدود السبعني وتسع مائة, وفرغ منه عشية االثنني سادس عرش ذي احلجة خمتتم  )1(

 سنة ست وثامنني وتسع مائة. 
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والده عن أيب إسحاق إبراهيم التازي عن أيب الفتح املراغي عن أيب الفرات عن أيب 
 ». م 1021مجاعة عن املنتوري بأسانيده ...  قال مات سنة  

اجلبار بفيجيج له  وبيت بني عبد«) ترمجته بقوله: فهرس الفهارسثم واصل صاحب (
شهرة بالعلم والدين, وكانت هلم خزائن كتب عظيمة, حتى نقل الشيخ أبو عبد اهللا 
التاودي ابن سودة يف أول فهرسته, عن أيب عباس اهلاليل أنه مكث مدة يومني مل يتصفح 
فيها إال أوائل كتبها ويف رحلة ابن عبد السالم النارصي الكرب: كانت هلذا اإلمام, يعني 

ملرتجم وبنيه من بعده, خزانة كتب عظيمة هبا دواوين غريبة, ثم تالعبت هبا بني أيدي ا
 احلدثان, وممر الدهور واألزمان, فتفرقت شذر مذر, حتى مل يبق منها إال األثر.

والشيخ أبو القاسم بن عبد اجلبار شارح املنظومة كام تقدم لنا, هو من أكرب علامء  
ء عرصه الذين كان يف طلعيتهم العامل الشيخ أمحد بن عهده, خترج عليه أبرز علام

) الذي ثار عىل دولة امللوك السعديني أي أبناء املنصور 1022ـ  967القايض أيب يعىل (
الذهبي الذين خرهبم بالتواطؤ مع الربتغاليني واألسبان الذين احتلوا بعض مدن 

لعريب إذ ذاك فرقتني :فريق شواطئ املغرب العريب وهران, وتفرق الرأي العام باملغرب ا
انترص للملك زيدان ولد ويل عهد املنصور الذهبي املذكور, وفريق قاومه, وهذا الفريق 
هو الذي تزعمه الثائر أمحد بن القايض املعروف بأيب حميل, تلميذ الشيخ بالقاسم بن 
 عبد اجلبار موضوع دراستنا, وكان يف ذلك العهد عامل مرشد هو الشيخ عبد القادر

بوسامحة املشهور بسيدي الشيخ (دفني األبيض) فاهتمه أمحد بن القايض أبو حميل 
باالنتصار لزيدان واختذ هذه التهمة وسيلة إىل شن محلة عليه, ركزها عىل االنحراف 
العقائدي, وقد ضمت محلته هذه عدة تآليف يطول تتبعها, وخالصتها أهنا كيفام كان 

من مجلة آثارها اإلجيابية هي تسجيل أحداث,  حكم األوائل واألواخر عنها, فإن
لوالها ما كنا نعرف عنها شيئا, إذ أفادتنا التيارات الثقافية التي كانت تسود البالد 
وجتتاحها, كام أفادتنا مواقف بعض علامء ذلك العهد وترامجهم إذ لوالها ألسدل عنهم 
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ه سواء سكان املغرب ستار اإلمهال والنسيان, دعا أمحد بن القايض هذا علامء عرص
األقىص أو سكان اجلزائر, إىل توحيد الصفوف, وجماهبة الربتغاليني واألسبان الذين 
احتلوا مدن العرائش ومليلية وسبتة ثم وهران وبجاية, فقال يف  إحد رسائله نقترص 

يا معرش املسلمني, أصلح اهللا بالكم, إذ انترش هذا اخلرب يف غربكم, «عليها كنموذج: 
هر ما كرا بكم وخمذال لكم عن عدوكم,  وبغضا يف خمصصكم عىل امتثال ما أوجبه وانب

عليكم كلكم ربكم من اجلهاد الالزم, عىل اجلاهل اليوم والعامل والطالح والصالح 
والسلطان وبسبب تركه هو وإياه وهو عليه فرض يف كل سنة دون ما سواه, حني فجئ 

والعامل متجاهل «, إىل أن قال: »قطر اإلسالم  العدو بجنوده التي ال قبل له هبا وحده
وذو الصالح ذليل ودين للكل ـ عياذا باهللا ـ كقلبه عليل, فلام عمتكم هذه البلية, 
وخشيت عىل كلكم إعطاء اجلزية الدنية والتعرض لسخط اجلبار, بالركون إىل الراحة 

لت البالد من األوتاد, واجلبن والفرار, مع تعني اجلهاد, اليوم عىل سائر العباد, وقد خ
وعم العناد والفساد, ولقد تصديت ملا أمليت, إنعاشا ملن فيه بقية إيامن, وغرية مني عىل 
دينكم وحريمكم أن يستأصلها حزب الشيطان وعبدة األوثان فليت واحدا من 
أحباركم أو رهبانكم أو سالطينكم كفاين هذه املؤونة, إذ ال رغبة يل يف فخرها وال 

إنام عيل معكم املعونة, وما صدعت هبذه الرسالة العامة يف اإلسالم, إال بعد أجرها, و
حتقيق التقاعس من كلكم, ومخود نار عزمكم أو ذلكم, خوفا من أهل الكفر 

  W  والضاللة, أن يذيقوكم احلامم, وربكم يقول يف كتابه لذوي العقول املوقنني: ﴿
X  Y:كنا من قبل رضينا  قهرا وقد «, إىل أن قال: ) »175﴾ (آل عمران

وارتكابا ألخف الرضرين بعموم اجلور يف األقطار مع بقاء رسوم الدين  يف األبشار, 
أفنرىض عباد اهللا ويلكم بعد هذا كله, باستيالء الكفر عىل مجيع القر واألمصار, فإن 

زي يف مل ختافوا النار, فاستحيوا وحيكم من العار, فإن الفرار اليوم من الكبائر, وهو خ
 ». الدنيا ويف اآلخرة لصاحبه دار البوار 



449  

هذه صفحات ذكرناها من بعض األدوار التي قام بعض علامء فجيج وتالمذهتم 
الذين كان من أبرزهم وأشهرهم الثائر عىل امللوك السعديني أمحد بن القايض بن أيب 

هر باحلملة حميل, الذي استوىل أثناء ثورته عىل مدينتي سلجامسة ومراكش, والذي اشت
الفكرية التي شنَّها عىل الشيخ عبد القادر بوسامحة (دفني األبيض سيدي الشيخ), وقد 
لقي نداء أمحد بن القايض الذي ذكرناه استجابة يف بالد الشامل اجلزائري, وورد عليه 
وفد من كبار علامء عاصمة اجلزائر, يرتأسه العامل الشهري الشيخ سعيد قدورة خلرب 

كله يدلنا عىل االتصال الوثيق الذي كان بني هذه النواحي اجلنوبية يطول, وهذا 
ونواحي الشامل, وقد تعززت هذه احلملة بانتشار تالمذة الشيخ أمحد بن يوسف 
الراشدي دفني مليانة الذي كان من أمثلهم يف هذه الناحية أمحد بن موسى احلسني 

بأوالد جرير وفجيج وبني مؤسس زاوية كرزاز وكان تالمذة هذه الزاوية منترشين 
قومي, كام كان أحد كبار علامء أرسة عبد اجلبار من تالمذة الشيخ أمحد بن يوسف 
املذكور, ولوال ضيق الوقت وجمال هذه املحارضة املحدود, لكنا توسعنا بأكثر من هذا, 

, »وهو أنه ما ال يدرك كله ال يرتك جله«وإنام عمال بالقول املأثور الذي نكرره دائام: 
نكتفي هبذا القدر ونغتنم هذه الفرصة السعيدة, لنكرر نداءنا إىل املثقفني من سكان هذه 
النواحي, أن يستقصوا عام تبقى من اآلثار التي كانت تربط بني علامء هذه النواحي 
ونواحي الشامل, حتى نثبت وجود الصلة املتينة بني علامء سلفنا, ليتخذ منهم اخللف 

جلهود, يف خدمة الدين  وإحياء الرتاث اإلسالمي ورفع مناره, قدوة حسنة, فتتوحد ا
وإنني أختم هذه الوثائق بأن من الوثائق التارخيية التي بني أيدينا مسامهة سكان فجيج 

م بعدما  1206مسامهة ملموسة يف حرب وهران التي فتحها الباي حممد بن عثامن سنة 
أهل فجيج اختصاصيني  يف صنع ) قرون, وكان 3احتلها العدو اإلسباين حوايل (

األلغام فشاركوا  يف هذه احلرب, ونجد وثيقة أخر اكتشفت بخزانة يف بني ونيف هي 
للسيد حممد بن الصديق من قرص زناتة, تشتمل عىل رسالة بعثها األمري عبد القادر إىل 
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ن, سكان فجيج, حيثهم عىل االلتحاق باملجاهدين وخيربهم فيها بأن العدو احتل تلمسا
شوال سنة إحد ومخسني ومائتني وألف, وهي منشورة يف املجلة  17وتاريخ الرسالة 

 . 1913سنة  288اإلفريقية عدد 
هبذا ننهي حمارضتنا ونتمنى أن نعود إىل املوضوع يف فرصة أخر إن شاء اهللا إذ 

ة بني املوضوع يستحق العناية واالهتامم, كام ينبغي لنا أن ال ننسى بأن الوحدة الثقافي
بالد املغرب العريب مل تكن ختضع لألجواء السياسية حيث كانت كثريا ما تقع احلروب 
تارة بني اجلزائر واملغرب, وتارة بني اجلزائر وتونس وعندما تضع احلرب أوزارها, 
وترسل اجلزائر وفد السالم إىل املغرب, وكذلك املغرب ترسل وفودها إىل اجلزائر 

لامء, فيقصدون زمالءهم باملساجد اجلامعة ويتبادلون وكان هؤالء الرسل من الع
اإلجازات والتآليف ويستعينون ببعضهم بعضا عىل أداء مهامهتم, وقد خلد لنا التاريخ 
من آثار هؤالء السفراء آثار حممد بن عيل اخلرويب دفني اجلزائر, الذي أوفده الباشا 

راكش, وتبادلوا فيها حسن بن خري الدين إىل املغرب واحتفى به علامء فاس وم
املناظرات العلمية التي الزالت آثارها إىل يومنا هذا, ومن سفراء املغرب إىل اجلزائر 
الشاعر األديب الغساين والشيخ الطيب الفايس اللذين أوفدمها امللك موالي إسامعيل 
 وغريمها كثريون, فكانوا يتصلون بعلامء اجلزائر ويتبادلون معهم التآليف واإلجازات,

وقد احتفظ لنا التاريخ بكثري من آثار هذه اإلرساليات خصوصا القصيدتني الرائعتني 
 اللتني تبادهلام كل من األديب الغزال الفايس, وحممد بن الشاهد اجلزائري.

وما قيل يف  سفراء املغرب واجلزائر نقوله يف تبادل سفراء اجلزائر مع تونس, ومن  
وحدة الثقافية املغاربية, هو أن علامء الرتاجم مثل أقو احلجج والرباهني عىل هذه ال

ص تراجم تأليفه ( ) إىل علامء اجلزائر ذيل الديباجأيب العباس أمحد بابا التنبكتي خصَّ
واملغرب وتونس, وهذا هو اجلانب الذي نصبو إليه يف هذه الدراسات للتاريخ الثقايف 

 واحلضاري ببالد املغرب العريب.
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  ة الثقافي والسياسيلمحات من تاريخ بون

  )1(ودور بعض علمائھا عبر التاريخ

كانت مدينة بونة من أهم املراكز العلمية بالرشق اجلزائري, حيث كانت مكانتها 
يف فرتات من تارخيها تضاهي مكانة بجاية, عاصمة دولة بني محاد, وقسنطينة, وإن 

, فإن بونة واصلت توقفت عجلة تاريخ بجاية الثقايف والسيايس طيلة العهد الرتكي
احتفاظها بمكانتها يف امليدان الثقايف, إال أهنا مل حتظ بام حظيت به بجاية وقسنطينة ـ فإهنا 
فقدت جل تراثها العلمي, وزهد الباحثون واملؤرخون, سواء منهم األقارب واألباعد 
ا يف نرش ما تبقى من هذا الرتاث, الذي كان إىل عهد قريب متداوال بني الناس, وهلذ

 فإين سأتناول يف هذه الدراسة أربع مراحل من تارخيها الثقايف: 

 املرحلة األوىل: نبذة من ماضيها قبل اإلسالم كمدخل ومتهيد للموضوع.
 املرحلة الثانية: العهد اإلسالمي وأركزه عىل عهد بني زيري وبني محاد. 

 املرحلة الثالثة: عهد املوحدين واحلفصيِّني.
 لعهد الرتكي.املحلة الرابعة: ا 
وأختمها بلقطات من تارخيها بعد االحتالل الفرنيس, الذي ننهيه إىل أواخر القرن  

 الثالث عرش اهلجري .

                                                 
, 1, وفيــه تعقيبــات ج62−45, ص 1م, عنابــة, ج1976كــر اإلســالمي العــارش ملتقــى الف )1(

 .430−423, ص 176−171ص
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 :ماضيها قبل اإلسالم
أسس هذه املدينة الفينيقيون, ويف عهدهم استوىل عليها ملوك الرببر, املشهورين 

يسها, تسمى هبيبو, ثم يف التاريخ األورويب, بملوك نوميديا, كانت بونة منذ تأس
استحال اسمها إىل هيبون, ومن مجلة ملوك الرببر الذين حكموها: قاية (والد 

 ماسينسا). 

كانت هيبون تتبع تارة عاصمة سريتا,وتارة تستقل عنها ويف أواخر القرن الرابع 
امليالدي ملا اعرتفت روما باملسيحية اختذت مركزا للكنيسة املسيحية ـ أي: صارت 

الثاين بعد مركز قرطاج ـ وقد نال هذا املركز شهرة عاملية وذلك بسبب تولية  املركز
إدارة كنيستها القسيس الشهري أوقستان الذي يعد من أعالم الفكر البرشي ويف عهده 
صارت بونة تزاحم قرطاج, وتقاسمها كمقر النعقاد املؤمترات املسيحية, وذلك يف 

 م).426م) و(395ـ  393سنوات: (
وقستان بونة شهرة عاملية, إذ تأثَّرت احلياة الفكرية املسيحية بشخصيته إىل أكسب أ

زماننا هذا, وذلك أنه أفرغ حياته خلدمة العلم ونرشه, ومل يقترص يف تأليفه عىل العلوم 
ص الكثري منها لبقية فروع املعرفة, خصوصا التاريخ  الدينية والالهوتية, بل خصَّ

فرت لديه مصادرها, وهلذا الزم اسمه بونة, وصارت القديم, واجلغرافية التي توا
ن الفتوحات اإلسالمية.  تعرف به بعد قرون مِ

ف بونة يف منتصف القرن اخلامس قال:  مدينة «فنجد مثال أبا عبيد البكري ملا عرَّ
 ».بونة أولية, وهي مدينة أقشتني العامل بدين النَّرصانية 
نتقل إىل املرحلة الثانية, إال أنني كنتُ عازما عند الوقوف عند هذا احلد, وأ

راسات الثقافية حلضارة  حرضت يف أواخر يونيو املايض منذ أسبوعني يف مؤمتر الدِّ
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صة يف التاريخ  ته شخصيات متخصِّ البحر األبيض املتوسط الذي انعقد باملطة, وحرضَ
ث عن العهد الروماين بإفريقيا, أثب ت أن القديم واآلثار, فكان الباحث الذي حتدَّ

أوروبا استفادت يف امليدان الثقايف بخزانة بونة التي مجعت التآليف القيِّمة ألقستان 
مجة, فاستفادَت منها أوروبا وإنجلرتا,  ح والتَّحليل والرتَّ دها تالميذه بالرشَّ وتعهَّ
وكانت هذه اخلزانة العِلمية هي أساس النهضة الثقافية األوروبية حينذاك, وقد أعقبت 

م هبا روايته, ومل تكن هذه الدِّ  ججاً ووثائق دعَّ م فيها الباحث حُ ة قدَّ راسة مناقشة حادَّ
ن  س تلك الفرتة مِ مٌ  عند مجيع مَن درَ هذه التآليف يف الالهوت فقط, فذلك أمر مسلَّ
 تاريخ الكنيسة, ولكن الذي أثبته الباحثُ هو نقل تآليف أوقستان يف بقية فروع املعرفة.

ل احلد  يث عن املرحلة الثانية, وهي مرحلة العهد اإلسالمي. واآلن نُواصِ
اهنا آنذاك ينتمون إىل قبائل مصمودة 78فُتِحت بونة حوايل سنة  هـ وكان سكَّ

 وأوربة, ونفزاوة, ووهلاصة.
م بأيِّ دور  وكانت تابعة لألغالبة, ثم للفاطميِّني, إال أهنا كانت مدينة بسيطة, مل تقُ

تها هذه, وصفها ابن حوقل يف منتصف القرن الرابع اهلجري يلفت هلا النَّظر, وعىل حال
ض ملركزها »مدينة بونة مدينة مقتدرة ليست بالكبرية وال بالصغرية «وقال:  , ثم تعرَّ

ابطة, وهبا «السيايس فقال:  ن الرببر عسكر ال يزول كالرَّ وهلا عامل قائم بنفسه, ومعه مِ
 ». وجوه من التِّجارة كالصوف واألغنام ... الخ

ت بونة يف عهد امللك املعز بن باديس حفيد بلقني بن زيري, ملا أقطعها  مترصَّ
ن األندلس, هاجر زاوي بن زيري  ه زاوي بن زيري بعد رجوعه مِ وأسكن فيها عمَّ
اجلزائر إىل األندلس إثر خالف وقعَ بني أفراد أرسته, ذلك اخلالف الذي كان السبب 

د ماكسن أخي زاوي, وقمع  د محاد, وهذا سبب تألُّق نجمه حيث فيه مترَّ هذا التمرُّ
ن اململكة الذي كان يشمل القطر اجلزائري  اعرتف له أخوه املنصور بالقطاع الغريب مِ
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م زاوي اجليش الرببري وكان يف طليعة قادته, وملا صارت بونة  احلايل, يف األندلس تزعَّ
ى اليوم بمدين«تعرف بزاوي, قال أبو عبيد البكري:  ة زاوي ... وبينها وبني وتسمَّ

رت بونة احلديثة بعد «... , ثمَّ قال: »املدينة احلديثة نحو ثالثة أميال ...  وقد سوِّ
, وقد اندثرت مدينة زاوي هذه, وعثر عىل بعض آثارها بعد »اخلمسني واألربعامئة 

فها بعد البكري الرشيف اإلدرييس, وياقوت احلموي,  االحتالل الفرنيس, ثم عرَّ
) Léon l’africainدري احليحي, واحلسن الوزان, املشهور بليون اإلفريقي(والعب

 ...الخ.
سها املعز بن باديس الذي وصلت اململكة يف عهده إىل  ازدهرت بونة يف عهد مؤسِّ
قي, حتى إن ابن خلدون املشهور بالتَّحفُّظ كان أضخم ملك عرف  أَوج العظَمة والرُّ

 للرببر بإفريقية وأترفه وأبذخه. 
صادف متصري بونة يف عهد زاوي سقوط القريوان عاصمة إفريقيا, وجزيرة 
ن املغرب  ن نتائجه تدفُّق سيل الَّالجئني عىل مدُ صقلية, ذلك السقوط الذي كان مِ
العريب, ثم حلقهم سيلٌ آخر من مهاجري األندلس, كان من بني الالجئني إىل بونة العامل 

يحصبي القرطبي الذي كانت له مكانة وشهرة يف الشهري أبو مروان ابن عيل القطان ال
ن زمالئه وأساتذته  أوساط الفقهاء املالكيِّني باألندلس وإفريقيا, وامتازا كثري مِ
وتالميذه بمشاركتهم يف ثورة الفقهاء التي هي ثورة  ثقافية حسب تعبري املعارصين, 

االجتاه, وقد شارك فيهام أبو  كانت هذه الثَّورة يف األندلس وإفريقية, إال أهنام ختتلفان يف
ن بينهام كتاب:  صت هاتان الثَّورتان بدراسات وتآليف هامة, مِ صِّ مروان معا, خُ

ق وطُبع  أخريا.     رياض النفوس(  ) البن املالكي الذي حقِّ
استوطن أبو مروان أو ألقى عصا تسياره ببونة التي كانت إذ ذاك من الثغور 

ربط, حيث كان ساحلها معرضا للغازات  البحرية التي كان املمتازة التي أنشئت فيها ال
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ن جنويب ايطاليا, ورسدانية, ثم صقلية لقرهبا منها.   يشنُّها عليها املسيحيون مِ
قون عىل أن شاطئ بونة أقرب شواطئ  رون متَّفِ دامى واملتأخِّ فاجلغرافيون القُ

) إفريقية إىل كاقليارCagliari نفس جامع بونة الذي دفن ) بجزيرة رسدينية, وقد كان
فيه أبو مروان واشتهرت بونة اإلسالمية به اشتهار بونة القديمة باألسقف أوقستان, 
كان هذا املسجد رباطا ضخام بني يف عهد املعز بن باديس, ذكر املؤرخ البوين أمحد 

هـ, وأما دفينه أبو مروان فقد تويف 425أن بناء املسجد مع رباطه تم سنة «سايس: 
وايات التي من بينها رواية ابن بشكوال صاحب 440سنة  حوايل هـ عىل أصحِّ الرِّ

لة( , وهذا خالف ما ذهب إليه املسترشق األثري جورج يف دراسته القيمة التي ) »الصِّ
ص هبا رباط أيب مروان, إذ قال يف حديثه عن تاريخ بنائه:  إن بناء املسجد وقع «خصَّ

هـ 450دعى أبو الليث املتوىف سنة م, بناه رجل صالح ي1033هـ/425سنة 
م, أما سيدي أبو مروان الذي الزال املسجد حيمل اسمه, فقد ورد عىل بونة 1058/

أن « اهـ, ثم ذكر ماريس » م 1111هـ/505م, وقد تويف سنة 1087هـ/489سنة 
ة حكم املعز بن باديس ( ق مع مدَّ , ثم ) »1062−1016هذه الفرتة من تاريخ البناء تتَّفِ

ذكر ابن خلدون أن الرببر كونوا مملكة يف ذلك العهد ـ أي: عهد املعز بن «ماريس:  قال
باديس ـ مل ير هلا مثيل يف السعة والغنى, وقد توقَّفت عجلة تاريخ هذا االزدهار الباهر 

اهـ , ثم ختم حديثه عن هذه الفرتة من تاريخ » بعد عرشين سنة مع احلملة اهلاللية 
ات بني زيري ملوك القريوان وحروهبم املتواصلة  مع بني عمهم إن خالف«بونة فقال: 

م ـ أي: 1017من ملوك بني محاد, ملوك القلعة وبجاية, انتهت باالتفاق الواقع سنة 
هـ ـ الذي اعرتف لبني محاد بحكم القسم الغريب من اململكة, فبقيت بونة إذ ذاك 408

 اهـ.» بعده تابعة لبني زيري, أي املعز بن باديس ثم بنيه من 
إننا نالحظ, أن ماريس غلط غلطتني فيام ذكره, الغلطة األوىل يف تاريخ ورود أيب 
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مروان عىل بونة وتاريخ وفاته هبا, والغلطة الثانية, ادعاؤه أن بونة بقيت حتت ترصف 
أبناء املعز من بعده, واحلقيقة أهنا يف عهد متيم بن املعز الذي توىل بعد أبيه, استوىل عليها 

ملنصور بن النارص احلامدي ملك بجاية, وذلك إثر حروب بينهام, وقد حارص املنصور ا
هـ, وتوراثها ملوك بني محاد, إىل أن لفظت 487املذكور بونة سبعة أشهر وافتتحها سنة 

 هـ. 547دولتهم أنفاسها عندما قىض عىل دولتهم عبد املؤمن بن عيل سنة 
ملك بجاية األخري التجأ بعدما سلم بجاية ومما يؤيد هذا أن حييى بن عبد العزيز 

إىل عبد املؤمن, التجأ إىل بونة عند أخيه الذي كان خليفته فيها, فأنبه أخوه عىل عدم 
مقاومته, ومنعه من الدخول إىل بونة, فحينئذ ذهب إىل أخيه الثاين الذي كان عامال عىل 

حتت حكم بني محاد عندما قسنطينة, فلهذا كانت القواعد الرئيسية يف الرشق اجلزائري 
توىلَّ عليها عبد املؤمن بن عيل, أما آخر ملوك بني زيري فقد غادر اململكة والتجأ إىل 
ابن عمه ملك بجاية حييى بن عبد العزيز, وكان يف نفسه منه يشء, فأذن له باإلقامة يف 

 الدولتني مدينة اجلزائر, ورافق عبد املؤمن يف مسريته كام هو معلوم, كانت هناية هاتني
هذه النهاية املؤملة  )1(يف آن واحد عىل يد عبد املؤمن بن عيل, وقد وصف أحد املؤرخني 

وكان بنو مناد مل يغرتوا باأللقاب, ال باخلالفة وال بأمري «بعد أن أشاد بملوكها فقال: 
املؤمنني, إال أن أيام ملكهم أخذت يف اإلدبار, وانقطعت كواكب سعودهم, وأفلت 

 اهـ.»هلم الشموس واألقامر, وكانوا كلهم أهل نجدة وشجاعة وإحسان ومعروفعن مناز
ملك صقلية, ثم حييى ابن غانية من  روجارويف عهد املوحدين استوىل عىل بونة 

هـ, وكانت الفرتة من عهد املوحدين هبذه املنطقة فرتة 601إىل سنة  581سنة 
خلفاء املوحدين وخلع طاعتهم اضطراب وفتن, إىل أن مترد أبو زكرياء احلفىص عىل 

وأعلن استقالله الذي كان بداية الدولة احلفصية, كان السبب يف هذا, هو أن امللك أو 
                                                 

 .)92ص: ( املؤنس )1(
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دي, عندما فوجئ باحتالل بني غانية لبجاية, جهز جيشا حتت  اخلليفة النارص املوحِّ
ه  قيادة أيب حممد احلفىص الذي واليا عىل اشبيلية, وكتب له النرص عىل بني غانية, فوالَّ

النارص حكم إفريقيا, ثم توارث والية إفريقيا أبناؤه, منهم أبو زكرياء املذكور الذي 
كان واليا بإشبيلية ثم ببونة, وكانت لبونة مكانة عند احلفصيِّني, إذ كان من مجلة 
أنصارهم قبيلة بني مرداس الساكنة بفحصها, ومدينة بونة ارتبطت بملوك بني حفص, 

لكة أبا زكرياء وولده من بعده املستنرص باهللا, فأبو زكرياء كان خصوصا مؤسس املم
رغم ذلك يرتدد عليها طيلة مدة حكمه إىل أن أدركه املنون هبا, ودفن بمسجدها, 

 فخلفه ولده املستنرص الذي بويع ببونة, إذ كانت نخبة جيش الدولة مرابطة ببونة. 
رسة ابن خلدون من األندلس ويف بونة وقع احلادث التارخيي اهلام, وهو نزوح أ

التي أقاموا فيها من فجر تاريخ فتحها, إىل بونة, إذا كانت ألرسة ابن خلدون صلة متينة 
 بأيب زكرياء احلفيص عندما كان عامال بإشبيلية. 

ولنرتك احلديث إىل ابن خلدون الذي ذكره يف ترمجته, قال, بعد أن عرف بأرسته 
وكان «باب الداعية إىل مغادرة األندلس, قال: وتاريخ هجرهتا إىل األندلس واألس

جدنا احلسن بن حممد وهو سبط ابن املحتسب ـ كان ابن املحتسب هذا أهد جارية 
إىل والد أيب زكرياء فأنجبت ولدا منه وأضنه أبا زكرياء ـ قد أجاز فيمن أجاز إليهم, 

قدومه, وارحتل  فذكروا سوابق سلفه عند األمري أيب زكرياء فقصده وقدم عليه فأكرم
إىل املرشق فقىض فرضه ثم رجع وحلق باألمري أيب زكرياء عىل بونة, فأكرمه, واستقر يف 

 ».ظل دولته, ومرعى نعمته, وفرض له األرزاق وأقطع األقطاع ... الخ 
هـ ـ 627اسرتجعت بونة يف عهد أيب زكرياء احلفيص ـ الذي أعلن استقالله سنة 

ية والسياسية, وصادف اسرتجاع بونة مكانتها تفكك مكانتها الثقافية واالقتصاد
أوصال اخلالفة املوحدية باملغرب العريب وباألندلس, ففي املغرب العريب كان استبداد 
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أيب زكرياء بمنطقة واليته, وبني مرين بواليتهم ـ املغرب األقىص ـ وبني زيان أيضا 
ندلس . فلهذه األسباب بوالية الغرب اجلزائري (تلمسان), ثم بني هود وغريهم باأل

جتددت هجرة علامء األندلس والنخبة من سكاهنا, وكانت أقو دولة ظهرت آنذاك 
 هي دولة احلفصيِّني. 

وقد ذكر ابن خلدون هذه اهلجرة عند وصفه أليب  زكرياء وابنه املستنرص فقال: 
فسح وكان شأن هذا السلطان يف ملوك آل حفص عظيام, وشهرته طائرة الذكر, بام ان«

وما اجتمع بحرضته من أعالم الناس الوافدين «... , إىل أن يقول: »من أمر سلطانه ... 
عىل ابنه وخصوصا األندلس من شاعر مفلق, وكاتب بليغ, وعامل نحرير, وملك 
أورع, وشجاع أهيش, متفيئني ظل ملكه, متناغني يف اللياذ به, لطموس معامل اخلالفة 

 اهـ.» صوت امللك إال يف إيوانه رشقا وغربا عىل عهده, وخفوت 
إال أن هذا االزدهار كان سحابة صيف, فلم تطل مدته, فعندما زار الرحالة 

ثم وصلنا إىل بونة, فوجدناها «العبدري بونة, يف أواخر القرن السابع, وصفها بقوله: 
بلدة بطوارق الغري مغبونة, مبسوطة البسيط, ولكنها بزحف النوائب مطوية خمبونة, 

حظ من كثب فحوصا ممتدة, وتراعي من البحر جزره ومده, تغار هلا العيون من تال
 ».جور النوائب, وتأسى هلا النفوس من األسهم الصوائب ... الخ 

وإننا وإن كنا نعلم أن العبدري متشائم, ويراعي مقاييس ال يقره عليها جل الباحثني, 
ع واقعها, إال أنه ال ينبغي أن إذ وصف يف رحلته كثريا من العواصم بأوصاف ال تتفق م

نغفل عن دقة مالحظاته, فهوال يغرت باملظاهر, وقد أيد ابن خلدون بدوره وصفه لبونة 
ودولتهم أشد ما كانت «... التي ترسب إليها التدهور, فقال يصف عهد املستنرص وأبيه: 

, إىل أن »قوة, وأعظم رفاهية وجباية, وأوفر قبيال وعصابة, وأكثر عساكر وجندا ... 
 اهـ.» ثم رجعت من بعده أدراجها, واهللا مالك األمور ومرصفها كيف يشاء «... يقول: 
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هذه خالصة تاريخ املرحلة الثالثة من تاريخ بونة, يف عهد دولتي املوحدين 
واحلفصيِّني, وقبل أن نواصل حديثنا عن املرحلة الرابعة, وهي تاريخ العهد الرتكي, 

 ها الثقايف. نذكر بإجياز نبذة تارخي
ذكر أصحاب الرتاجم املغاربة واملشارقة والراحلون تراجم بعض علامء بونة  

مبعثرة, وقد اهتم علامؤها من فجر تاريخ ازدهارها, وخصصوها بتآليف هلا أمهية, 
ومن بينها ما وصلنا من تارخيها اجلهوي الذي كان أصحابه خيصصونه لتاريخ املدن 

سد فراغا, وينقسم هذا التاريخ اجلهوي, إىل قسمني,  والعلامء, وهو مفيد جدا, إذ
منثور ومنظوم, وهذا األخري مقتضب ال تتم فائدته إال بالرشح, وصلنا من تآليف بونة 
تأليفان, أحدمها منثور, وهو لعيل فضلون البوين, كان من علامء القرن التاسع اهلجري, 

القرن احلادي عرش, وقد ضاع  والثاين منظوم, ألمحد سايس التميمي البوين من علامء
 تأليف ابن فضلون الذي استوعبه ابن أمحد سايس املذكور. 

كان أمحد سايس من أعالم بونة, وقد ترمجه الراحل عبد الرٰمحن اجلامعي الفايس يف 
) الرحلة التي ألَّفها بعد زيارته التاج املرشق اجلامع ليواقيت املغرب واملرشقرحلته (

هـ بمناسبة ورود كثري من علامء البالد عىل الباشا حممد بكداش 1120للجزائر حوايل سنة 
الذي فتح وهران إذ ذاك بعد بقائها قرنني كاملني حتت حكم األسبان, قال يصف مدينة 

ملا دخلتها أممت دار الشيخ الرباين, العامل العرفاين, الذي بنيت هذه الرحلة املباركة « بونة: 
العباس أمحد بن الويل الصالح, الرب الناجح أيب عبد اهللا قاسم  عىل قواعد بركته أسايس, أيب

بن الويل الصالح   أيب عبد اهللا حممد املعروف بسايس, فوجدته طلق املحيا, وأنزلني بمنزل 
إلكرام ضيوفه مهيا, فأقمت عنده, ينزهني يف كل يوم يف رياض تآليفه احلديثة وغريها, 

ما تبخل به عىل الغائصني قعور بحرها, وكنت أحرض  وينثر عيل كل ساعة من فوائد فرائده
تلك املدة  جملس رواية الصحيحني بني يديه, مع مشايخ بلده وولديه, ومما رويته عن فسح 
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اهللا يف أجله, وأسهب ـ وإن تآليفه بلغت ما ينيف عن املائة ما بني خمترص ومسهب ـ وملا 
لعجاب, سألته اإلجازة فيام وقفت وقفت عىل علم احلديث عىل البحر العباب, والعجب ا

 اهـ.» عليه, وغريه من تصانيفه...إلخ
وهذا التأليف الذي أشار إليه اجلامعي مازال موجودا وإن مل ينرش, إال أن  

ص هلا كتابا تعريف اخللف برجال السلفاحلفناوي نرش يف ( ) قائمة التآليف التي خصَّ
ليفه يف التاريخ مل يصلنا منها إال املنظومة ), وإن تآالتعريف بام للفقري من تآليفسامه: (

رة املصونة يف علامء وصلحاء بونةاملسامة: ( وهي املنظومة التي اخترصها  من  )1() الدُّ
املحتوية عىل ثالثة آالف بيت, وحتتوي املنظومة املخترصة عىل ألف  منظومته الكرب

ن بيت, وقد رشحها, وإن رشحها كان متداوال إىل عهدٍ قريب, و مصريه مصري كثري مِ
 ».بني جامد وجاحد « كتب الرتاث ضاعت 

ذكر أمحد السايس يف درته هذه, تراجم علامء بونة, فبدأ بأساتذته وأقاربه, من 
سكان املدينة, ثم علامء القر املجاورة, والعلامء الواردين عىل بونة, سواء عابري 

مجه عىل تراجم علامء البالد السبيل, أو املقيمني من خمتلف جهات القطر, وركز ترا
الذين ترمجهم مواطنه عل فضلون, وقد انتهى أمحد سايس من تأليفه أواخر القرن 

 احلادي عرش, ويف ذلك قال: 
ــت ــف نظم ــعني وأل ــام تس          يف ع

ـــــا متمـــــت  وآن أن أدعـــــو مل
 

وهذا النوع من التاريخ اجلهوي املنظوم, عرف أيضا باالستغاثة, أي املقصود منه 
ن املستغيثني يف ال ل بصاحلي البالد لضيم أدركَ املستغيثني, وقد راعى كثري مِ توسُّ

الح, وهلذا قال أمحد سايس يف مرتمجيه:   مرتمجيهم العلمَ مع االستِقامة والصَّ

                                                 
 .م1913/هـ1331سنة  )التقويم اجلزائري(نرشت بتاممها يف  )1(
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ÂŠ’iــوا ــم درس ــانوا لعل         إن ك

ــا اندراســوا  أو لصــالح نســبوا م
 

وكان عىل أهبة السفر, كام ذكر أن أحد تالمذته هو الذي طلب منه ذلك, 
 فاستعجله, وله قدم اعتذاره يف قوله:  

        طالبهــــا مســــافر وذو عجــــل

ــــل ــــا وإين يف خج ــــه هب  زودت
 

 بعد أن قال:
ــاء   ــي بعــض األذكي ــذاك رام من ل
ة مصــــــونة  فجئتــــــه بــــــدرَّ
ـــاريخ ـــول وال ت ـــال ط ـــن ب                لك

ــاء ــض األزكي ــذكر بع ــال ب  توس
 ذكـــرت فيهـــا أوليـــاء بونـــة

 ق نظمـــي هبـــم رصخيـــيلضـــي
 

 ثم يقول:
ــــرية ــــادة كث ــــرد زي ــــن ي            وم

ــــرية ــــة الكب ــــر املنظوم  فلينظ
 

وبعد ذلك, يشري إىل أن مرتمجيه, الذين عاشوا قبل القرن التاسع, مذكورون يف 
 تأليف عيل فضلون, قال يف ذلك: 

 حـــواهم مجـــع  عـــيل فضـــلون
ــــذين بعــــده  ــــم أتيــــت بال  ث

 Š’Çمن عارش القرون واحلـادي 
ـــزمن ـــر أهـــل ال  وبعـــدهم أذك

          أو دخـــل البلـــد أو شـــيخا لنـــا  

 آلخـــر التاســـع مـــن قـــرون
ــه ــل كرب ــريج ك ــم تف ــو هب  أرج

ــبالد ذكــرهم قــد   Š’nãaويف ال
ــن كــان يف الــبالد أو يف الــوطن  مَ
ـــا ـــريم هولن ـــرج الك ـــل يف  ع

 

ا اختياره هبذا بنيَّ املؤلِّف منهجه يف تأليفه, والرشوط يف املرتمجني الذين استوجبو
د ذلك بعد أن قال فيام سبق:  الذي كام ذكرنا كان العلم والصالح, وقد أكَّ
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ÂŠ’iــوا ــم درس ــانوا لعل               إن ك

ــوا ــا اندرس ــبوا م  أو لصــالح نس
 

 ذكر صفات أخر ملرتمجيه فقال:
ـــا  ـــد نبغ ـــة ق ـــهم يف لغ  وبعض

وبعضـهم مفتـي  óšÓوبعضهم              

ـــــال ب ـــــة الرج ـــــاولكرام  لغ
ـــت ـــدرس ذو وق ـــهم م  وبعض

 

 وحتدث عن أحداث تارخيية مرتبطة ببعض مرتمجيه فقال:
 غريبــه bãŠ–Çقــد وقعــت يف 

ـــان مـــن النصـــار  جـــاء غراب
ـــل ـــك املح ـــل ذل ـــاتالن أه  خي
 فصــادفوا أربعــة مــن الرجــال
ـــدد ـــري الع ـــا كث ـــوا جيش                 فقتل

ــــه ــــة بغــــري ريب  وهــــي معون
 لــــذلك الــــوطن ثــــم صــــارا

 مـــنهام نـــزل وأكثـــر اجلنـــود
 قــــواهم اهللا تعــــاىل يف املجــــال
 مـــــنهم ذاك بقليـــــل العـــــدد

 

أشار هبذه األبيات إىل هذا احلادث الذي وقع يف أواخر القرن الثامن, وذكره عيل 
فضلون, إذ كان البحارة املسيحيون يشنون غاراهتم عىل املناطق النائية, فيختطفون 

ىل احلرس تنتقل إىل قمم اجلبال, كام السكان, حتى إن كثرا من القر التي مل تتوفر ع
 ترجم لعامل شهري من علامء القرن التاسع, نقله من تأليف عيل فضلون نقدمه كنموذج:

ـــــاء الكســـــييل ـــــأيب زكري  وب
ـــــدة ـــــدت عدي ـــــه غ  مؤلفات
ــني ــوق األربع ــدد ف ــد يف الع  تزي
ـــرادي ـــا حواشـــيه عـــىل امل                  منه

ـــــل ـــــة اجللي ـــــامل العالم  الع
ــــــة ســــــد ــــــرية نافع  يدةكث

 نظام ونرشا رشـقت قلـب اللعـني
ـــداد ـــد التع  تســـعة أســـفار ل

 

وقد ذكر الكسييل هذا الرحالة املرصي عبد البسيط, الذي زار بالد املغرب العريب 
قها وترمجها إىل الفرنسية ـ املسترشق 867حوايل  هـ, ونرش كراريس منها ـ بعد أن حقَّ
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ه استدعاه امللك احلفيص بتونس ), قال عبد البسيط إنBrunchwigالفرنيس برنشويق (
ـ أي: بونة ـ » بالشيخ العامل الفاضل حييى الكسييل شيخ بلد العناب « ويف قرصه اجتمع 

فأخذ يسألني عن الشيخ حييي العجيسى ثم انجرّ الكالم إىل «ثم قال الرحالة املذكور: 
 اهـ.» مشاخيه ... 

حييى بن عبد «بقوله:  وقد علق املسترشق الفرنيس برنشويق عىل هذه الفرتة  
م) تلميذ أمثل علامء إفريقية يف 1376هـ/777الرٰمحن الكندي العجييس املولود سنة (

أن من مجلة مشايخ حييى العجيسى هذا قايض «, ثم ذكر املرتجم برنشويق: »عهده ... 
, وختم »وهذا ما يدل عىل اهتامم الشيخ البوين بمعرفته «, وعلق عىل ذلك بقوله: »بونة 
 اهـ.)» نظام العقيان يف أعيان األعيانوقد ترمجه السيوطي يف («ديثة بقوله: ح

وبالفعل وجدنا ترمجته يف كتاب السيوطي املذكور, فبعد أن عرف به أي بقايض 
رحل إىل «بونة الذي سأل عنه حييى الكسييل الرحالة عبد البسيط قال السيوطي: 

وقد «... , إىل أن قال: »ويفيد ويصنف ...  القاهرة سنة أربع وثامنامئة, فأقام هبا يقرئ
أخذ عنه مشافهة نحو من األلفني كلهم جمتهد أو قارب االجتهاد, ويل تدريس املالكية 

 انتهى تعريف السيوطي.» بالشيخونية, مات يف شعبان سنة اثنني وستني وثامنامئة 
نوع من االستغاثات أتينا هبذه الرتمجة عىل طوهلا للتدليل عىل أن املرتمجني يف هذا ال

ليسوا كام يتصورهم كثري من املعارصين قصريي النظر, فيظنون أهنم دراويش أو يف 
 حكمهم.

ة املصونةولنرجع إىل (  رَّ فها بقوله:الدُّ  ) التي استهلَّها مؤلِّ
 اســـأل ريب احلفـــظ واإلتقـــان

 نـــور القلـــوب شـــارح املوطـــا 
ـــاري ـــض رشح البخ ـــال بع  وق

ـــروان ـــب أيب م ـــارف القط  بالع
 وبــني أهــل العلــم مــا تغطــى
ـــاري ـــا ق ـــيس ذا بعجـــب ي  ول
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ــــواين    ــــاض واخلل ــــره عي             ذك

 وابــــن ســــليامن أيــــا خــــالين
 

ثم ذكر أبا الليث الذي تقدم لنا أنه باين املسجد الذي دفن فيه أبو مروان وأبو 
 زكرياء احلفيص ـ قبل نقل جثامنه إىل قسنطينة ـ فقال:

ـــاظام ـــديت ن ـــث ب ـــأيب اللي  فب
ــــي ــــاول ــــامع العتيق  س هواجل

ــــابر   ــــن األك ــــا م ــــذا تلقين             ك

ـــام ـــمى أعظ ـــامع تس ـــني ج  دف
 بــل جــامع الســلطان خــذ حتقيقــا
ـــالتواتر ـــار ب ـــنا ص ـــام وس  عل

 

وما ذكره املؤلف هنا من األمهية بمكان, حيث إن اجلامع األعظم, ليس هو اجلامع 
ي عيل فضلون, ويرشع يف العتيق, بل هو جامع السلطان, وقبل أن ينتهي من نقل مرتمج

مرتمجيه, من علامء القرن العارش واحلادي عرش, نبه عن انتهاء من نقلهم من تأليف عيل 
 فضلون بقوله:

    وبابن فضلون عـيل زيـن اخللـف

 وهو الـذي ذكـر كـل مـن سـلف
 

 ورشع يف ذكر مرتمجيه, وبعد هنايته منهم قارن بينهم وبني معارصيه فقال:
 املنــــرب واآلن يلحنــــون فــــوق 

ـــاعر  ـــاثر أو ش ـــنهم ن ـــق م  مل يب
ـــوا   ـــوم أفلس ـــواطن العل ويف م
 وكتــب اجلهــل عــىل جبــاههم

ـــيهم   ـــروا إل ـــت اجلـــدود نظ    لي

ال يقبلون النصح حتـى مـن بـر 
ــــه اهللا ذوي املشــــاعر ــــى ب  حيي
ــوا ــد فلس ــبها ق ــن كس ــم م  ألهن
ـــواههم ـــىل أف ـــتم ع ـــوم خي  الي
ـــيهم ـــوا عل ـــم لبك ـــو رأوه  ول

 

ون مل يذكرهم عيل فضلون, نقترص عىل ذكر واحد منهم قبل كام يوجد علامء آخر
االنتهاء من املرحلة الثالثة, وهذا العامل هو أبو حممد عبد اهللا العنايب أي البوين, ترمجه 
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ة احلجالصاحب ( وذكر أنه كان معارصا للفقيه إبراهيم بن هالل مفتي  ,)1()درَّ
الرسائل, ومن مجلتها قصيدة  سجلامسة صاحب النوازل الفقهية, وكانا يتبادالن

جواهر احلالل يف استجالب أرسلها البوين املذكور إىل ابن هالل السجلاميس سامها: (
 ), فأجابه ابن هالل بقصيدة أخر خاطبه فيها بقوله:مودة ابن هالل

ـــالء ـــامء والفض ـــة العل ـــا نخب  ي
 صدر الصدور أمـامهم ووحيـدهم

 

 وبغيــــة األعــــالم والنــــبالء
ـــا و ـــا وإدراك ـــاءذوق ـــرط ذك  ف

 

 إىل أن قال:
ÚaŠ’i ــاخرا ــزت مف ــد اهللا ح  عب

ـــا ـــدر زمانن ـــىل وب ـــنا األع  أرئيس
طـــود الزعامـــة واملهابـــة والعـــال  

 

 وعلــوت فــوق كوكــب اجلــوزاء
ـــاء ـــة العلي ـــال وكعب ـــى الع  وفت
 ومجال نـاد الفضـل والفضـالء

 

 وختمها بقوله:
ـــــة  خـــــاطبتني بقصـــــيدة المي

ــت   ــان فأفحم ــحر البي ضــمنتها س
 

 زرت بســـمط الغـــادة احلســـناءأ
ــعراء ــن الش ــت ألس ــزا وأعي  عج

 

ثم شاءت األقدار أن يكون آخر ملوك الدولة احلفصية احلسن, عني ولده أبا 
العباس نائبا عنه ببونة, وملا تورط الوالد مع األسبان الذين استنجد هبم, عندما دخل 

ارلكان بنفسه, خري الدين تونس فاستجاب له األسبان, وقاد جيش النجدة امللك ش
هـ فحينئذ ثار ولده أبو العباس, وخلعه وتوىل مكانه, وبه 935واحتل تونس حوايل 

 انتهت الدولة احلفصية.

                                                 
ة احلجال, )1(  .)106, ص: 1ج (البن القايض املكنايس  درَّ
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هذه ملحات من تاريخ هذه املدينة املرتبطة بأحداث هلا صد يف التاريخ العام, 
 كحدوث أو تأسيس الدولة احلفصية, والتجاء أرسة ابن خلدون, وحماولة آخر امللوك
احلفصيِّني غسل العار الذي سجله والده , عندما استغاث بشارلكان الذي قىض عىل 
خزانة جامع الزيتونة, وأباح للجيش أن يربط خيله بحصنها, ويقتل كثريا من العلامء 

 وهم يف حلقات دروسهم.
 ولنواصل حديثنا عن احللقة الرابعة التي تشمل العهد الرتكي:  

انحطاطا ال نظري له, وقد رأينا ما ذكره أمحد سايس شاهدت بونة يف هذا العهد 
 عندما قارن بني مرتمجيه ومعارصيه حيث قال:

ــــرب ــــوق املن ــــون ف      واآلن يلحن

 ال يقبلون النصح حتـى مـن بـري
 

ولكن األقدار شاءت أن يتوىل أحد األتراك, أقام فيها, وتزوج هبا, وأخذ عن 
ذلك الرتكي, وعني باشا اجلزائر, فكان  أساتذهتا, منهم أمحد سايس ووالده, فارتقى

 بعد  ه1120وفيا لبونة وأساتذته هبا, وحممد باكداش هذا هو الذي فتح وهران سنة 
محد سايس يف منظومته بعدما ذكر صهره الذي أ ذكره وقد سنة, ومائتي ست احتالهلا

 كان عناه عندما قال يف أول املنظومة: 
ــاء ــض األذكي ــي بع ــذاك رام من  ل

ــــــه  ــــــفجئت ــــــونةبِ ة مص       درَّ

ـــــاء ـــــذكر األزكي ـــــال ب  توس
 ذكـــرت فيهـــا أوليـــاء بونـــة

 

 

 ...الخ .
 وقد كان من تالمذة والده فقال عنه:
ـــي ـــه العجم ـــنان الفقي ـــابن س  واســمه إبــراهيم ثبــت قــدمي ب
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ــببا   ــد تس ــنظم ق ــذي يف ال ــو ال     وه

ـــا ـــد أطنب ـــدنا ق ـــان يف وال  وك
 

 ملذكور فقال:ثم عقبه بذكر صهره الباشا ا
 بصـــــهره حممـــــد البكطـــــايش

ــنوا   ــا أحس ــذين فين ــن ال ــو   م     وه

 ï‘bãمن هو   يف الصـالح خـري 
ــوا ــد أتقن ــنهم ق ــال دي ــوال وفع  ق

 

 إىل أن قال:
 وبعـــد ذلـــك تـــوىل الســـلطنة

 اجلزائـــر ñŠšyصـــار أمـــري 
ÊŠ’ÛaŠ–äÏ ـــام ـــىل الظل  وأج

ـــؤمنني ـــوب امل ـــه قل  وفرحـــت ب
ـــران ـــه وه ـــىل يدي ـــت ع  وفتح

ـــــــ ـــــــال ربن ـــــــه  أط ا أعوام     

 وســار فيهــا ســرية مستحســنة
ــائر ــل س ــس ك ــوم أن ــز العل  كن
 واهـــب اجلهـــل وأحيـــا العلـــام
ــافرين ــوش الك ــه جي ــرت ب  وقه
ـــان ـــه والربه ـــل املجـــد ل  فكم
 وســـــدد اهللا لنـــــا أقوامـــــه

 

تا نظَره إىل حالة بالده, فقال يف أرجوزة:  وقد كاتبه مهنِّئا بفتح وهران وملفِ
 أريـــــــد أن أخـــــــربكم

ـــــةبحـــــال هـــــذه ا  لقري
ـــامل ـــا الظ ـــال فيه ـــد ص  ق
 خربــــــــت املســــــــاجد
ـــــا ـــــد أرسف ـــــها ق  حبس
 وأمهلـــــــت أســـــــعارها

ÊŠŞ’Ûaë ــــل ــــا باط  فيه
 واخلــــــوف يف ســــــبلها

 á×Š–ãأدام ريب 
 بالصـــــدق ال بالفريـــــة
 وهـــــان فيهـــــا العـــــامل
ــــاجد ــــا الس ــــل فيه  وق
ــــــــا ــــــــاظره فأرشف  ن
ـــــــدلت شـــــــعارها  وب
ــــم فيهــــا هاطــــل  والظل
 والقحـــــط يف ســـــنبلها
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ـــــائح ـــــن القب ـــــم م      وك

ــــن  ــــم م ــــائحوك  الفض
 

 إىل أن قال:
ـــــم ـــــد والك  واهللا ق
        فــــداركوا اإلســــالما

 حكـــام وقـــد عالكـــم
 ونـــــوروا الظالمـــــا

 

نكتفي هبذا القدر, وننتقل إىل القسم األخري الذي هو لقطات من عهد االحتالل 
الفرنيس, فأول حادث من هذه اللقطات هو أنه بمجرد إحداث أسقفية باجلزائر, قرر 

لفرنيس, باقرتاح من وزير احلربية, ختصيص باخرة لنقل جثة أوقستان املجلس امللكي ا
م, دفن رسميا 1842) االيطالية, إىل بون, وذلك يف أكتوبر Pavieمن مدينة بايف (

 وأقيمت األفراح وألقيت اخلطب.
واحلادث الثاين هو تولية اململوك يوسف الذي كان من مماليك بايات تونس 

د االحتالل ولعب أدوارا, وقد اشتهر بتدبري املكيدة التي والتحق باجليش الفرنيس بع
نجحت يف استيالء اجليش املذكور عىل زمالة األمري عبد القادر أثناء غيابه, ولعب 
أدوارا عندما أرسل اجلنرال كلوزيل وايل اجلزائر, محدان بن عثامن خوجة, ليفاوض 

, ويعرتفون له بحكم منطقة أمحد باي قسنطينة عىل تسليم مدينة بونة إىل الفرنسيني
قسنطينة . ثم اكتشف الفرنسيون أنه عندما توىل بايا عىل بونة, كون رشكة جتارية يديرها 
ان العزل الذين كان يشن عليهم  هيودي مرايب (العرسي) رأس ماهلا أموال السكَّ
الغارات بدعو أهنم حاولوا التمرد, وكثر خصومه, ورغم تعيينه جنراال, فقد أبعد 

اجلزائر, كام افتضح اجلنرال كلوزيل وايل اجلزائر ببونة, إذ كان يزور عقود بيع  من
عقارات األتراك الذين أممت ضيعهم ببونة, واستوىل عىل كثري من األمالك املحبَّسة 
فكشف عنها القناع قايض بونة, وأحدثت هذه القضية ضجة, رددت صداها الصحف 

 الباريسية.
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ر انطباعات الرحالة بريم اخلامس التونيس الذي زارها ويف ختام هذه اللقطات نذك
هـ ووصف معاملها وما دار بينه وبني بعض املصلني بمسجدها, ثم 1293حوايل سنة 

أغلب عوائد األهايل «ختمها بانطباعاته عن أخالق سكان اجلزائر إذ ذاك فقال: 
غري أن اجليل  وصفتهم يف اجلزائر, هي مثل ما يف أهايل تونس, يف السالم واحلياء,

اجلديد يف املدن ختلق أغلبه بأخالق خمرضمة بني العادات األصلية وبني عوائد 
الفرنسيني . ومن املعلوم أن النفوس مائلة إىل التشبه بالغالب, غري أهنا أول ما ترسي 
إليها األخالق الرشيرة, أما املحامد فإهنا إنام حيمل عليها العقل بالكلفة, وهلذا فشت 

ياء يف الكثري ... ومع هذا فال زال يف ذوي البيوتات, وأصحاب األصول مكارم قلة احل
األخالق اإلسالمية, وفضائل الطباع العربية, وإن كانوا باألصالة قليلني يف املدن . وأما 
أهايل القبائل من البادية واملتوغلني يف اجلنوب ودواخل القطر, فاألكثر منهم عىل 

, والقليل الذين هلم عالئق باحلكام, وبالتداخل معهم الطبائع والعادات األصلية
 ».تغريت عاداهتم إىل نحو ما وقع يف الكثري من أهل البلدان ... الخ 

ولنرجع إىل مايض بونة فنردد مع األثري الفرنيس ماري الذي خصص لرباطها 
م املتجيل مجعت هذه البلدة آثار الوثنية واملسيحية واإلسال«دراسة قيِّمة قال يف ختامها: 

 ».يف روائع الفن املعامري اإلسالمي اإلفريقي
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  السيد المھدي البوعبدلي ردُّ 

  )1(بينعلى األساتذة المعقِّ  

الذي الحظ أن  ,ألستاذ الدكتور حممد صفوت السقا أمينيل هو :التعقيب األول
قة لصميم موضوع ربام مل تكن موافِ  ,ختام حمارضيت باألمس, حيمل بعض األشياء

أن هذه البلدة كام قال ذلك األثري الفرنيس جورج ماريس التي مجعت  رضة, وهواملحا
  .بني اآلثار الوثنية, واآلثار املسيحية, وختمت باآلثار اإلسالمية

 :ن الذين يقولونة لكثري مِ إن هذا القول ربام يكون حجَّ : «قال الدكتور صفوت
م تكلَّ  يثرام  يمنع هذا أن ذلك األوقد قالوها بالفعل, وإن ,»ت إلينا هذه بضاعتنا ردَّ 

ص دراسة فنية لرباطة ين, فقد خصَّ فنية ال عالقة هلا بالدِّ  أموراً  بعد أن بحث ودرس
املعامري, وهذا ال أوافق الدكتور عليه, مع اعرتايف له باجلميل عىل  ق بالفنِّ بونة تتعلَّ 

  .هذه املالحظة
 ن العواطف, فاآلثار املوجودة يف كلِّ مِ دة إن كتابة التاريخ ينبغي هلا أن تكون جمرَّ 

إىل أصلها, وال يمكن ألحد أن خيفيها, وقد  زيه أن يرجعهاخ النَّ ناحية ينبغي للمؤرِّ 
ن الفتوحات اإلسالمية, مل يمنع ذلك أحد كبار سم به العرص األول مِ نه رغم ما اتَّ أرأينا 
ف بمدينة بونة, لذي عندما عرَّ عبيد البكري ا أبو ني املسلمني وهوخني اجلغرافيِّ املؤرِّ 

 الذي ينارصاهب النَّ ن نسبتها إىل أغستان الرَّ وأيب مروان, مل يمنعه ذلك مِ  زاويبلدة 
 أقام هبا يف القرن الرابع امليالدي, وبقيت تنسب إليه إىل القرن اخلامس اهلجري. 

                                                 
 التعقيبات, أوردناها.أعقب هذه املحارضة جمموعة من األسئلة و )1(
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هم ببالدهم, ني حاولوا نكران آثار أعدائن املتعصبِّ مِ  اوهبذه املناسبة نذكر أن كثري
كام فعل ذلك املالطيون الذين كانوا ينكرون آثار العرب اللغوية يف بالدهم, وقد أشار 
إىل ذلك عميد كلية اآلداب يف مؤمتر بحوث احلضارات بحوض األبيض املتوسط 

إن كثريا من «الذي انعقد يف اجلزيرة منذ ثالثة أسابيع, واعرتف هبذه احلقيقة وقال: 
ن املفردات اللغوية العربية هم العقائدي, حاولوا أن يرجعوا كثريا مِ بِ تعصُّ  ةنا, لشدَّ ابِ كتَّ 

تلك املفردات  نَّ أعرتفون بعلتهم يَ احلقيقة جَ   أنَّ املالطية إىل أصل فينيقي, إالَّ ة يف اللغ
ع املفردات ون يف تتبُّ سعَ لة بينها وبني اللغة الفينيقية, وهم يَ أصلها عريب, وال صِ 

إذ مل ترتك مجيع الدول التي حكمت اجلزيرة ما  ,لغة املالطية إىل أصوهلااملوجودة يف ال
 اهـ.»  .تركته اللغة العربية يف مالطا

ن اجلنرال إشكره, وحقيقة أين إوبالنسبة إىل تعقيب الدكتور عبد اجلليل التميمي, ف
 هو روفيقو ودوق األلد حلمدان بن عثامن خوجة, وإنام الدُّ  العدو كلوزيل كان هو

الذي أرسل محدان املذكور, وإنني إن ذكرت ذلك فليس القصد حتقيق هذا احلادث 
 عدام, وعنيِّ التارخيي, وإنام ملا افتضح أمر كلوزيل الذي كانت امللكية حكمت عليه باإلِ 

ق, فداس بنود املطلَ  رصفَ اجلمهوري التَّ  فرتك له احلكمُ  ا,ليا عامابعد االنقالب و
فات كلوزيل املغرضة بورمون, وقد فضح ترصُّ  سني داي ودومة بني حاملعاهدة املربَ 

قايض بونة, كام سعى يف إحباطها اململوك يوسف العلج الذي كان يطمح إىل تولية 
يرض باملعاهدة التي مل أيضا  محد باي كان رجال وطنيا, فهوأخطة باي بونة, ثم إن 

 عرضها عليه الفرنسيون.



                    

473  

  لة الطلبةرد السيد المھدي البوعبدلي على أسئ

  السؤال األول:
ني حتمالن عتقد إىل شخصيتَ أني ? أرشتم عىل ما كيف كانت بونة يف عهد الفاطميِّ 

ن ن مِ أن تعطونا نسب كل منهام, حتى نتمكَّ  أبا مروان, فنرجو :نفس االسم, أي
 فريق بني هاتني الشخصيتني فأعامهلام خمتلفة طبعا, وشكرا .التَّ 

 )24 :(الفوج يجالطالب: حممد اجليالين با
 : اجلواب

املشهور  ذكر إال شخصية واحدة  حتمل اسم أيب مروان, وهوأنني مل أعتقد أإين 
يب مروان احلصبي القرطبي, دفني مسجد بونة, ولربام اطلعتم عىل اسم أيب مروان أب

مروان الطبني, املنسوب إىل طبنة, العاصمة القديمة أبو  الذي كان من معارصيه, وهو
الشاعر األديب الذي ترجم له ابن بسام  زائري يف عهد الدولة األغلبية, وهوللزاب اجل

أما بونة يف عهد الفاطميني, ذكرت أهنا كانت مدينة منعزلة ليست  ,يف (الذخرية)
بالكبرية وال بالصغرية, حسبام وصفها الرحالة ابن حوقل يف منتصف القرن الرابع 

أي أوائل القرن  ,عهد امللك املعز بن باديس يف زاويللهجري, وإنام مترصت بعد تعيني 
فضلون الذي ألف كتابا يف تراجم علامء بونة, استهله برتاجم  اخلامس, وها ما أيده عيل

 .وما بعدهعلامء القرن اخلامس 
 السؤال الثاين:

أرجوك أن تزيدنا بعض املعلومات عن حياة العامل الكبري سيدي مروان كيف وفق 
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الرجل الزاهد املتصوف  وهو, والدنيا, والعبادة والتقرب إىل اهللايف اجلمع بني الدين 
 نه كان يتعبد يف مئذنة املسجد املعروف باسمه?إوقيل  ,الورع, وتغليبه للدين عىل الدنيا

 محد بكر أالطالب: 
 :اجلواب

زيادة عىل مقامه بمسقط رأسه قرطبة,  إن أبا مروان كان من كبار علامء زمانه, فهو
الذي يعد يف  مثل تالمذته الفقيه املحدث ابن عتابأية احلديث, وكان اشتهر بروا

خذ عن أيب احلسن القابيس, أطليعة علامء األندلس يف عهده, وملا هاجر إىل القريوان 
محد الداودي أخذ عن أمام ابن أيب زيد القريواين زعيم فقهاء عهده, كام تلميذ اإل

العهد ال يقصدون من التعلم إال نرش الدين الطرابليس دفني تلمسان, وكان علامء ذلك 
 بجميع الوسائل والطرق, فابن أيب زيد القريواين مثال الذي قاوم املذهب الشيعي وهو

اللهم  «دائام ويقول عن ملوك الدولة الشيعية  أستاذ أيب احلسن القابيس, كان يدعو
ن عىل آم القرومع هذا قىض حياته يف تعلي ,» ومأجوج يأجوجاجعل بيني وبينهم سد 

واجللوس عىل احلصري, وهذا مل يمنع بعض  األلواحالطريقة التقليدية, أي الكتابة عىل 
تالمذته الذين كانوا مقربني مللوك الدولة الشيعية من حياة الرفاهية, وسكنى القصور, 

 ).نةهتذيب املدوَّ ( :كتلميذه الرباذعي صاحب
 السؤال الثالث:

ذه املدينة, ولكن نود منكم أن توضحوا لنا ما هي ذكرتم الكثري من املؤلفني هل
الدوافع التي كانت السب املبارش والباعث الرئييس عىل التأليف, وما هي االنعكاسات 

 .الثقافية هلؤالء املؤلفني عىل سكان مدينة عنابة خاصة وعىل اإلنسانية ?
 توايت لالطالب: مبارك مداح ا 
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 اجلواب:
املبارش والباعث الرئييس عىل التأليف ال ختص علامء  إن الدوافع التي كانت السبب

ليفهم املتعددة لكن مع األسف ضاعت آعنابة فقط, بل مؤلفي العامل, فإهنم سامهوا بت
ليف علامء البلدة ضاع جلها, اللهم إال ما آثر, وامليزة التي امتازت هبا تأومل يبق هلا 

ة ذكرناه من وجود ( رَّ ما  إال همل) الذي مل ينرش, الحاء بونةاملصونة يف علامء وصلالدُّ
عداد قبل احلرب العاملية األوىل, أعثرنا عليه يف التقويم اجلزائري, الذي صدر منه ثالثة 

يف حكم املخطوط  ا التقويم ال جياوز مائتي نسخة, وهوذوكل ما كان يطبع من ه
 النادر.

 السؤال الرابع:
كانت فيه  ن ينترش يف بونة يف وقتٍ أن نعرف كيف استطاع الفكر اإلسالمي أ نودُّ 
 .املسيحي ? اإلصالحي لإلقطاع امركز

 طالب                                                                                
 اجلواب:

بوها وا بونة بعد أن خرَّ ت بعد عهد أوغستان الذي حارصه الوندال, واحتلُّ قد مرَّ 
سقوط البلدة  ثم أعقب هذا الغزو ـ أوغستانأي مكتبة  ـ مكتبته ن ذلك إالومل يعفوا مِ 

خون ذلك ل املؤرِّ فقدت املسيحية كل نفوذ, وقد علَّ  هميف يد البيزنطيني, ويف عهد
ون به عىل مساعدة انتشار الذي يستدلُّ  باخلالفات الطارئة آنذاك, وهذا الرأي هو

من قبة من الزَّ عوا حِ ني وخضَ البيزنطيِّ ن خالطوا إاإلسالم برسعة, كام ثبت أن الرببر, و
كانوا ال  ـ الرببر :أي ـ هنمأن عاداهتم, من ذلك م كانوا غري راضني عىل كثري مِ هلم, فإهنَّ 

واىل  ,حون الزناون اخلنزير, وال يأكلون حلمه, كام كانوا ال يرشبون اخلمر, ويستقبِ يربُّ 
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فرنجة بالد الرببر يف ملك اإل وملا: «)كتاب العرب(هذا أشار ابن خلدون بقوله يف 
تا, يعسكرون معهم رجا معروفا مؤقَّ خون هلم طاعة معروفة, وضواحيهم, صاروا يؤدُّ 

 .»يف حرهبم, ويمتنعون عليهم فيام سو ذلك حتى جاء اهللا باإلسالم 
 السؤال اخلامس:

سقطت بسبب بني هالل حسبام  يا عندما ذكرت أن دولة بني زيرضإن هناك تناق
 ـ ن دولة بني زيري التي سقطت عىل يد النورمانأظ ك ابن خلدون, ثم قلتَ ذكر ذل

 .ـ ملوك صقلية :أي
 الطالب: حسني عبد احلميد

 اجلواب:
 ,دةنه ليس هناك تناقض يف اندثار دولة بني زيري, بل هناك أسباب متعدِّ أأقول 

لية هجومات ملك صقلية يف الوقت نفسه, وملك صق منها هجومات بني هالل, ثمَّ 
 استعان ببني هالل عىل بني زيري, هذه حقيقة  تارخيية.

 السؤال السادس:
 العهد الذي كانت قبله كانت مدينة بونة.  إن العاصمة األوىل يف العهد الروماين أو

 اهري األستاذ زهري الزَّ 
 اجلواب:

أنا أخالفكم يف هذا, إذ مل تكن بونة هي العاصمة األوىل للجزائر, بدليل أهنا يف 
يف وكان  ),قسنطينة احلالية( كانت تابعة ملدينة سريتا ـ الرببر :أي ـ نيعهد النوميديِّ 

والغربية, فالعاصمة الرشقية هي سريتا, والعاصمة  ,قيةعاصمتان: الرشَّ العهد ذلك 
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), Scipion( ن مرسى ارشقول, وكان يف كل منهام سيبيونالغربية هي سيقا, القريبة مِ 
صارت تقاسمها كقاعدة  أما بونة فكانت تابعة لسريتا, ثمَّ ), Massinissa( وماسينيسا

 من تأسيس مركزها املسيحي يف عهد أوغستان. ابتداءً 
 السؤال السابع:

ن العهد الرتكي كان منحطا يف أما هي األسباب امللموسة التي أدت إىل القول: ب
اإلسالمية األخر,  تاريخ عنابة, بيد أننا نعرف أن العهد الرتكي, يف اجلزائر والبالد

 .ثر اجيايب يف احلضارة اإلسالمية ?أكان له 
 بن صديق  ىالطالب: مصطف

 اجلواب:
ة  كان بداية عهد انحطاط, خصوصا بإن ما ذكرمتوه ال يمنع أن عهد األتراك بعنا

ا ذايف  حسبام اتفق عليه مؤرخو البلدة, وهذا من سنة اهللا يف الكون,ومع هثقيف امليدان ال
أن حممد بكداش باشا اجلزائر راعاها واسرتجعت مكانة مرموقة ـ نسبيا ـ يف ذكرت  ب

 عهده.
 السؤال الثامن:

أرجوكم أن توضحوا لنا ما ييل: عرفت عنابة باسم بون يف العهد الفرنيس, فام صلة 
 .اسم عنابة ?بهذا االسم بتارخيها البوين, وملاذا أبدل 

 طالب  
 اجلواب:

األول يطلق عليها اسم بونة, حسب ما عرفها جل كانت يف العهد اإلسالمي 
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لوجود هذه الشجرة بكثرة يف ربوعها,  ,بالد العناب :اجلغرافيني, ثم أطلق عليه اسم
 فصارت عنابة.

 السؤال التاسع:
 أريد رشح تسمية عنابة ببونة, ونسبتها إىل بون صنعاء باليمن ?

 طالب 
 اجلواب:

أو  ,هيبون: يالفينيقرخني مأخوذ من اسم إن اسم بونة حسبام اتفق عليه جل املؤ
وهذا ليس خاصا هبا, بل هناك كثري من املدن اجلزائرية وخصوصا يف هذه  ,هيبونة

أما نسبتها إىل بون  ,الروماين أو يالفينيقالربوع, كقاملة, وسطيف, نقلت من اسمها 
 ع عىل ذلك.لِ طَّ أ(صنعاء اليمن) فلم 

 السؤال العارش:
 .كيف انتقل اسم بونة إىل مدينة عنابة احلالية ? رجوا أن توضح لناأ

 الطالب: الطيب ابن هشام 
  اجلواب:

 الذي وقع عليه اجلواب سابقا. هذا السؤال هو
 عرش: يدااحلالسؤال 

 دعى عنابة ?متى أصبحت بونة تُ 
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 اجلواب:
نجد  ذايف العهود األخرية, ول ـ عنابة :أي ـ دعى هبذا االسمصارت بونة تُ 

 ن علامئها إالَّ ام مِ هم ال ينسبون علَ العلامء كلُّ ووباخلصوص أصحاب الرتاجم  ,نيخاملؤرِّ 
فقليل جدا, ومعظم هذه النسبة ـ العنايب  :أي ـ سبة إىل عنابةأما النِّ  ـ البوين :أي ـ لبونة

 رين منهم.           نجدها عند املتأخِّ 
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  سيياوالسِّ  قافيوھران الثَّ  من تاريخ صفحات

  )1(الھجري ادسالقرن السَّ  ىالث إلالثَّ  من القرن

مته بلدية ظَّ الذي ن )قايفامللتقى الثَّ (املرشفني عىل  اإلخوة إنني استجابة لدعوة
ي الذي دعِ  ,)ةينيَّ ؤون الدِّ وزير الشُّ (فني به األخ مولود قاسم واستجابة ملا كلَّ  ),وهران(

ته ق, وعا)امللتقى(للحضور يف هذا  )يعبي البلدرئيس املجلس الشَّ (من طرف األخ  
وتقديم  يابة عنه,فني بالنِّ فكلَّ  تلزم بقاءه بالعاصمة, دة,عوة مهام متعدِّ عن تلبية الدَّ 

 أن يكون موضوع املحارضة كام يدلُّ   اخرتتُ ينِّ إو ,اعتذاره عىل عدم حضوره هذا
 الث إىل من القرن الثَّ يايسقايف والسِّ صفحات من تاريخ وهران الثَّ ( :وهو عليها عنواهنا,

, بداية من )وهران(تاريخ  ,)املحارضة( سأتناول يف هذه وإينِّ  ),اهلجري ادسالقرن السَّ 
اريخ سبة للتَّ بالنِّ   ىمظة عيَّ ت عليها, والتي هلا أمهِّ ألدوار التي مرَّ لض أتعرَّ  ثمَّ  تأسيسها,

  .ةاريخ اجلزائري بصفة خاصَّ والتَّ  ,اإلسالمي العام من جهة
أرشف عىل تأسيس مدينة وهران أمري من أمراء أول دولة تكونت باجلزائر بعد الفتح 

وقد بقيت هذه الفرتة من تاريخ وهران, مكتنفة بالغموض,لد كثري  اإلسالمي مبارشة,
سأحاول يف هذه الدراسة, أن أكشف عنها الغطاء,كام امتازت وهران يف  من الباحثني,

لة عظيمة بني جدراهنا,وانطالق دولة أخر تركت تارخيها بأهنا شاهدت مرصع دو
الت الفكرية واحلضارية ببالد املغرب العريب ابصامت أصابعها وكثريا من آثارها يف املج

الزالت حمل اعتناء الكتاب والباحثني من خمتلف األجناس,وملا كانت هذه  ,واألندلس

                                                 
 صفحة. )14(تقع يف  مرقونةاعتمدنا يف إثبات هذه املحارضة عىل نسخة   )1(
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للنرش والتوزيع,داخل السلسلة من املحرضات التي أقوم هبا عرب أنحاء الوطن,معدة 
 .أتتبع بعض النقاط بمزيد من التفصيل لربام البالد وخارجها, فإنني

الذين كان موطنهم  أسست مدينة وهران, يف عهد أمراء بني خزر املغراويني 
كانت قبيلة .مدينة مستغانم األصيل يمتد من سهول مليانة إيل وادي تافنة, وقيل إىل

ل ذايت قبل الفتوحات اإلسالمية, أي طيلة عهد حكم مغراوة الرببرية تتمتع باستقال
نزمار ووالت بن ص وأثناء حروب الفتح أرس أمري القبيلة, والرومان, الفينيقيني

عليه  فمنّ  املدينة املنورة, فأسلم عىل يد اخلليفة عثامن, املغراوي, فأرسل مع األرس إىل
وهلذا  ي ابن خلدون,يتواإحد ر هو وأقره عىل حكم إمارته وما ذكرته, اخلليفة,

ويف عهد األمري  اعرتف أمراء مغراوة بالوالء خللفاء بني أمية باملرشق ثم باألندلس,
عبد اهللا بن حممد  وذلك باتفاق مع امللك األندليس املغراوي بنيت مدينة وهران, زرخ

ريخ بن عبد الرٰمحن بن احلكم بن هشام بن عبد الرٰمحن الداخل األموي,املشهور يف التا
موي الذي بنيت وهران يف عهده,من مواليد سنة وامللك عبد اهللا األ ,بصقر قريش

 .وقد بقي يف خالفة األندلس حوايل ربع قرن ,ـه299وتويف بقرطبة سنة  ـ,ه229
بذكر القبائل التي سكنت  اعتنى كثريا  من املؤرخني يف  تعاريفهم  ملدينة وهران, 

عبيد البكري األندليس الذي عرفها يف منتصف  أبو نواحيها,ومن بني هؤالء املؤرخني,
ماء,  وأرحاءذات مياه سائحة,  ومدينة وهران حصينة,: «القرن اخلامس اهلجري فقال

 وحممد بن عبدون وبنى مدينة وهران حممد بن أيب عون وهلا مسجد جامع, وبساتني,
منهم مع قبائل  ني البحريني الذين ينتجعون مرسى وهران باتفاقومجاعة من األندلسيِّ 

 . », وهم من ازداجة ننفزة وبني مسق
ويف عمل وهران : «خر من تأليفه فقالآف البكري هذه القبائل يف موضع ثم عرّ 

قرية أهلها موصفون بعظم األجساد, ومعرفون بشدة األيدي, أخربين غري واحد أنه 
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وأنه كان  دون منكب الرجل منهم, يكون إىل ,املعهودق اخلل يفل هرأ الرجل الكا
تأبط اثنني, يهبم خطوات, حيمل عىل عاتقه اثنني, و وخيطو رجل منهم حيمل ستة أنفار,

فاقتطع ألف كلخة ومحلها  وحيمل عىل ذراعيه اثنني, وأن رجال منهم أراد عمل بيت,
 .»وسو منها بيتا تاما معرشا  عىل ظهره,

خرون, كام عرف وهران ابتداء من عهد تأسيسها مؤرخون وجغرافيون آ
سنتحدث عنهم, وقد أثار تأسيس مدينة وهران وتاريخ مؤسسيها خالفات وجداال, 

وهلذا سأغتنم  قديام وحديثا, حيث الزالت تثري اهتامم الباحثني داخل البالد وخارجها,
من  يرتاءهذه الفرصة ملحاولة حترير هذا املوضوع,وإزالة الغموض الذي نجم عام 

ففي تعريف البكري الذي تعرض فيه للبحارة  املعرفني, اتاختالف يف رواي
ما يوهم أن تلك القبائل, هي التي كان هلا  األندلسيني الذين بنوها باتفاق مع سكاهنا,

وليست هناك سلطة أخر غريهم, واحلقيقة أن تلك املنطقة  الترصف املطلق يف البالد,
عبد اهللا األموي للملك تابعا كانت خاضعة حلكم األمري خزر املغراوي, الذي كان 

ويف عهد امللك عبد اهللا األندليس هذا وقعت عدة انتفاضات  اخلليفة باألندلس,
اختذت يف بداية  رها بمرفأ املرية عدة مجعيات ومؤسسات للبحارة,إثباألندلس تكونت 

ثم سعت هذه اجلمعيات  زهتا بأساطيل حربية حلراستها,ثم عزَّ  تكوينها أساطيل جتارية,
كز طوال شواطئ املغرب العريب, فكان من مجلة هذه املراكز مرسى تنس يف تأسيس مرا

 . ـه 290س سنة ثم مرسى وهران الذي أسِّ  ـه 262سوه سنة الذي أسَّ 
 الذكر, قوكان تأسيس مرسى وهران بإذن من أمري املنطقة خزر املغراوي الساب

ني ارين األندلسيِّ البحَّ  وما ذكرته يف املوضوع ال منافاة بينه وبني ما قاله البكري من أن
مدينة وهران, وقع ا بن عبدون عندما بنووحممد  الذين كان عىل رأسهم حممد بن عون

ن الذين ال مانع أيضا من أهنم قاالتفاق بينهم وبني سكان الناحية من قبائل بني مس
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ويف سنة : «منطوين حتت سلطة أمري املنطقة, األمري خزر, ويف ذلك قال البكري أهناك
أهلها بإسالم بني مسقن  نيطالبو وهران, ع وتسعني ومائتني زحف قبائل كثرية إىلسب

أهل وهران من إسالمهم إليهم, فنضموا عليهم  ىفأب ,لدماء كانت بينهم إليهم,
واستجاروا  مسقن ليال هاربني, فخرج عنهم بنو ,احلرب وحارصوهم, ومنعوهم املاء

, وخرجوا عنها مسلمني يف نة وهرابازداجة وأجاروهم, وتغلبوا عىل أهل مدين
, وأسلموا ذخائرهم وأمواهلم, وخربت وهران, وأرضمت نارا, وذلك يف ذي أنفسهم

, أهل وهران إليها يف السنة بعدها دعا ثمَّ  ,)ـه297سنة  :احلجة من هذه السنة (أي
 .كالم البكري ».سنة ثامن وتسعني ومائتني 

ا قاله يف م نذكر ج من خالل تعريف البكري,الذي نت االلتباسإلمتام الفائدة ورفع و
س النارصي اجلزائري الذي أمكنه استيعاب مجيع ما كتبه األوائل يف ار املوضوع املؤرخ أبو

الذي  )عجائب األسفار ولطائف األخبار( :فقال يف تأليفه زمانه, مراحل تاريخ وهران إىل
نها تاريخ مدينة وقد ضمَّ  ,)لسينيةاـ (املشهورة أيضا ب ),احللل السندسية(رشح به منظومته 

ست مدينة سِّ ثا عن األمري خزر الذي أُ فقال متحدِّ  ـه1206وهران بمناسبة فتحها سنة 
كان عامال باملغرب األوسط لبني أمية فمدن مغراوة   وخزر هذا,: «قال ,وهران يف عهده

ال  عاقلهمومن أحسن  ,وتبحرت يف العمران وعدت من أمصار املغرب ال تدافع وهران,
تنازع, وقصدها العلامء والتجار وأرباب البضائع, فكانت مقصدا للعفاة والوجود, 

ودخلها ابن مخيس أحد العلامء الكبار والفقهاء األخيار يف أواخر  .والعساكر واحلشود
بعد ما دخل اجلزائر, وكانت اجلزائر إذ ذاك قريبة العهد  القرن الرابع, فوقعت منه كل موقع

 ».وهران خزر, وجزائر بلقني  بثغرين:أعجبني باملغرب مدينتان  :ام يأيت, فقالبالبناء ك
خزر, يف الوقت الذي كانت تنسب فيه مدينة اجلزائر  الرحالة   ابن  مخيس وهران إىل ةونسب
م عن تعريف البكري, حيث اقترص يف بعض عىل ذكر بلقني, يرفع االلتباس الناجِ  إىل



                    

485  

اهنا قبل بنائها, ويف احلقيقة ال منافاة بني ما ذكره ني, وذكر سكَّ تأسيسها للبحارة األندلسيِّ 
 م لآلخر.منهام متمِّ  ابن مخيس وما ذكره البكري, وكالم كلٍّ 

كانت  مدينة وهران منذ تأسيسها, مرتبطة ببالد األندلس, إذ كان مرفأها خمصص 
 :أيـ «  وهي بقوله حوقلهذا أشار ابن  لرحال األساطيل التجارية األندلسية وإىل

 .»ة األندلس, إليها ترد السلع, ومنها حيملون الغالل ضفر ـوهران 
ما يقتضيه سياق  إىلهذه فقرات سقناها للتعريف بوهران بعد تأسيسها, ولنرجع 

فنجد  ـ يف أوائل القرن الرابع :أي ـ ن حالة بالد اجلزائر يف ذلك العهدة مِ ذاحلديث, فنذكر نب
إمارات, ففي رشق اجلزائر كانت البالد تابعة حلكم الدولة  ة دول أودَّ ع مة إىلسِ البالد منقَ 

األغلبية املنطوية حتت لواء اخلالفة العباسية, ويف غرب اجلزائر كانت الدولة اإلدريسية هي 
احلاكمة ببالد املغرب األقىص وتلمسان, ويف اجلنوب كانت دولة بني رستم بتيارت, وكانت 

ين يتقاسامن ما بني سهول مليانة, وجنوب تلمسان, وأمراء هذَ  قبيلتا مغراوة وبني يفرن
ول الثالث كام أن عالئق خلفاء األندلس ببقية الدُّ  ,والني خللفاء األندلسني مُ ناتيَ ني الزَّ بيلتَ القَ 

رستم واألغالبة, وحينئذ ظهرت  أي األدارسة وبنو ,يةالتي كانت حتكم اجلزائر كانت ودِّ 
 ـ,ه292شامل مدينة سطيف سنة  ايكجانة رشقي اجلزائر, وبالضبط يف ولة الفاطميفجأة الدَّ 

الدولة الرستمية, فأحلقتها بالدولة األغلبية,  ها إىلت وجهتَ فاكتسحت الدولة األغلبية, ثم ولَّ 
حممد بن  النارص األموي األمريَ  وعندئذ ارتاع ملوك األندلس هلذه املفاجأة, فخاطب امللكُ 

ن عوهتم, وهامجهم فأزاحهم عَ فاستجاب لدَ  ,نيعىل حماربة الفاطميِّ  عهخزر املغراوي, وشجَّ 
لنزوة  ملك األندلس النارص ألسباب أو جاال, إال أنَّ وكانت  احلرب بينهام سِ  ,قنرس وشلف

 عليها يعىل ن وهران, ووىلَّ عزل حممد بن خزر مِ  ـ  عن ذلك ابن خلدونكام يعربِّ  ـ ملوكية
م لنا ذكره حيث بقي هران حممد بن عون األندليس الذي تقدَّ اليفرين, فحارب يعىل قائد و

ونقل إليها  د بناءهاجدَّ  أن فتحها, ثمَّ  قائدا باملدينة مند انتهاء بنائها, حارصه يعىل اليفرين إىل
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ة اآلن القري والتي ال زالت إىل ,رب مدينة معسكر, قُ ايفكانقاعدة حكمه التي كانت مدينة 
  .عني ايفكان :ى اآلنحتمل اسمها, أي تسمَّ أنقاضها  التي بنيت عىل

األمري حممد بن خزر  ف من امللك النارص األندليس مما أثار غضبَ رصُّ كان هذا التَّ 
 هقاعدة اململكة إذ ذاك القريوان, فلقي ني, وزارهم إىلغراوي الذي اتصل بالفاطميِّ امل

حممد بن خزر هتيؤ قائد  وصادفت زيارة ,امللك املعز لدين اهللا الفاطمي بحفاوة وتبجيل
ته, بالد املغرب, وطلب من حممد بن خزر مرافقَ  غزو الدولة الفاطمية جوهر الصقيل إىل

إذ كان هدفه حماربة يعىل اليفرين قائد وهران اجلديد, وذلك يف سنة ثامن وأربعني 
 قاعدةَ ب قيل يعىل اليفرين, بعد أن خرَّ صجوهر ال وثالثامئة, ويف هذه املسرية قتل القائدُ 

ن  حممد بن خزر ألخبار تطول ال يسعها ن قتله كان بإيعاز مِ إإمارته األوىل ايفكان, وقيل 
  .جمال هذه املحارضة املحدود, وقد نصب جوهر الصقيل حممد بن خزر عىل وهران

ن القرن صف األول مِ وأعني به تاريخ النِّ  ,وال زال تاريخ هذه الفرتة مبهام ,هذا
بني  ني والدولة الفاطمية, ثمَّ ارة بني بني خزر املغراويِّ تالتي وقعت الرابع, فاخلالفات 

اختالف الرواة, وهي راجعة  ارة أخر, مرجعها إىلتبني يعىل اليفرين وبني بني خزر 
تاريخ هذه املعارك, وهلذا فإهنا مل  اسخني من حيث أسامء األمراء, أوبعض أخطاء النَّ  إىل
راس النارصي  خ اجلزائري أبوه هلذه اخلالفات املؤرِّ تنبَّ  وهر األحداث, وقدر يف جَ تؤثِّ 

ق عىل هذا , وعلَّ )عجائب األسفار ولطائف األخبار: (ذلك يف تأليفه الذي أشار إىل
والصواب ما ذكرته  ,واحلاصل أن يف ابن خلدون هنا ختليط وتناقض: «املوضوع بقوله

 .     »الخ  ... ة ما نظرنا من األخبار يف ذلكلك ألنه ثمَّ 

حممد بن عثامن فاتح  )كاتب الباي(خ اجلزائري مصطفى بن زرفة وقال املؤرِّ 
حلة القمرية يف األخبار الرِّ (ذا الفتح وسامه: وهران يف تأليفه الذي خصصه هل

ويف  :قلت«ما ييل:  )تاريخ ابن خلدون(ن قا عىل املوضوع مِ معلِّ  هقال بدور ),املحمدية
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يعة من الزاب إذ ذكر أن حممد بن خزر طرد أولياء الشِّ  كالم ابن خلدون بعض ختالف,
بن حممد أخذها  عىلي أن ثم ذكر , عليها ابني اخلريسنة عرش, وأخذ وهران ووىلَّ 

ودخلها عنوة من يد حممدية عو, وكان موىل عليها من سنة ثامن وتسعني ومائتني إىل 
ريخ أخذها املذكور ووفود تاريخ أخذها سنة ثالث وأربعني وثالثامئة, كام أن بني تا

حممد بن خزر املغراوي عىل املعز ابن إسامعيل الفاطمي ختالفا أيضا, إذ ذكر أنه إنام 
يف وهران وهي سنة ثالث  :ين, أيرراجع طاعة الشيعة لقارعة يعىل بن حممد  اليف

فة هنا روايات خمتلإوفوده عىل املعز سنة اثنني وأربعني, وقد يقال  خَ ثم أرَّ  ,وأربعني
 . هـا» وذلك أقرب 

بن زرفة عىل ابن اراس و خان أبوق فيهام املؤرِّ ني علَّ ني اللتَ وايتَ ني الرِّ هاتَ  سقتُ 
أن  وادني تعوَّ بعض الباحثني اجلزائريِّ  ن املعتنني بالتاريخ أنَّ فت أنظار كثري مِ لَ خلدون, لِ 

فيه الثقافة, وكان  عتضعضَ أحكامهم عىل العهد العثامين باجلزائر, بأنه عهد تَ  واميعمِّ 
 ,عالة عىل ابن خلدون وغريه تالطني وامللوك, وكانخون خيدمون ركاب السَّ مؤرِّ 

يف هذه اآلراء بعض  مهانقد, وقد جار ن دون متحيص أوفينقلون عنهم أقواهلم مِ 
راس كان ينقل  املؤرخ أبو , عىل أنمنهم ؤوان تواطني, خصوصا مَ اب األوروبيِّ الكتَّ 
راس كان يناقش ابن ا من ابن خلدون, وقد رأينا أن املؤرخ أب طبق األصل اصور

 .»نحن أدر بأحداث بالدنا «د عليه بقوله: يرخلدون يف بعض رواياته, وكثري ما 
سها يف عهد يهذا ملخص األحداث واألهوال التي مرت عىل وهران بعد تأس

ا عىل حكمها وتداول وقد ,مؤسسيها من ملوك بني خزر املغراويني املنتمني لقبيلة زناتة
منذ تأسيسها إىل أواخر القرن اخلامس عند مسرية امللك يوسف بن تاشفني اللمتوين 

وتركت  ,مؤسس دولة املرابطني, التي اشتهرت بكامل بالد املغرب العريب واألندلس
آثارها التي كتب هلا اخللود منها اجلامع األعظم بتلمسان الذي الزلت تتجىل فيه آثار 
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عامري, وكذلك املسجد األعظم املالكي بالعاصمة ومسجد ندرومة ومنربه, الفن امل
ت روهران حيث ج ةدران مدينبج ـ اللمتونية :أي ـ د كان مرصع هذه الدولةقو

احلروب التي شنها اإلمام املهدي ابن تومرت, وكان منطلقها من مدينة مراكش 
ها كث جلأ إليها آخر ملوعاصمة الدولة اللمتونية, وكان ختامها بمدينة وهران, حي

 .تاشفني بن عيل بن يوسف بن تاشفني
كانت مدينة وهران منطلق دولة املوحدين,  لمتونينيوبعد القضاء عىل دولة ال 

التي محل لواءها اخلليفة املهدي بن تومرت وابنه الروحي عبد املؤمن بن عيل, ودولة 
 منكثري جتلب اهتامم طولية املوحدين الزالت كذلك آثارها احلضارية والثقافية والب

 الباحثني واملؤرخني من خمتلف األجناس . 
من املحارضة الذي يرجع جله إىل التاريخ  القسم األولنكتفي هبذا القدر من 

منها للتاريخ الثقايف, وقبل الرشوع فيه نذكر أن  القسم الثاينص وسنخصِّ  ,السيايس
ن األمم, ومكانته نفسه عىل كثري مِ  دراسة التاريخ احلضاري والثقايف اإلسالمي فرضَ 

عليها ما وصفها به اإلمام  بني احلضارات ممتازة, اللهم إال عند رشذمة قليلة يصدقُ 
ال يدري وال يدري «قال فيه:  منهم صنفٌ  ,إىل أربعة أصناف م الناسَ الغزايل الذي قسَّ 

تاريخ احلضاري صار ال يقيم وزنا لل فصنالفهذا  ,» فذاك ضال فابتعدوه ,أنه ال يدري
م الدنيا تعقد املؤمترات لدراسة حضارات بادت منشاهد فيه أ يف وقتٍ  ,العريب اإلسالمي

ومان واآلشوريني وغريهم, وعىل ذكر مكانة احلضارة حضارة الفينيقيني والرُّ كمن قديم 
العربية التي طبعت البالد التي حكمتها طيلة قرون, ومن بينها حوض البحر األبيض 

رشف عليه رياسة الذي تُ  املركز الوطني للبحوث التارخييةأذكر هبذه املناسبة أن  ,املتوسط
 م:ت اسحتت بجزيرة صقلية سقامته مجعية تأسَّ إ ملتقىصل بدعوة للمسامهة يف ولة اتَّ الدَّ 

يسعدنا : «ن هذا االستدعاء, هذه بعض فقرات نقلناها مِ )اجلمعية العربية الصقلية(
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مجعية ( :ني مجعية ثقافية تارخيية حتت اسمبجزيرة صقلية منذ سنتَ  ئتإعالمكم أنه قد أنشِ 
 ,جهات اجلزيرة فني والباحثني يف كلِّ ن املثقَّ غفري مِ  إليها مجعٌ  وقد انضمَّ  ),صقلية العربية
 عالية,ة ين مدنإحياء ذكر العرب هبذا القطر, واإلشادة بام كان هلم فيه مِ  أما هدفها فهو

لميا واقتصاديا وفنيا, ال يف هنضة أوروبا عِ كان لذلك من أثر فعَّ  , ومامزدهرومن عمران 
, هذه » ن رعايةما حتتاجه مِ  وإحاطتها بكلِّ  ,ثم املحافظة عىل اآلثار العربية الباقية بالبالد

جزيرهتا الكتائب اإلسالمية, وتركت فيها آثارا, وهي بطبيعة  لتحتان دولة التفاتة مِ 
ا وليبية قرونا, وشنُّ صوا احلروب الصَّ ه اجلزيرة الذين تقمَّ ان هذاحلال بالنسبة لسكَّ 

يني ب الدِّ الغارات عىل شواطئ املغرب العريب قرونا, مل يمنعهم مع طول الزمان التعصُّ 
 ,ة سيادة احلكم اإلسالمي هبامن االعرتاف للحضارة اإلسالمية التي طبعت اجلزيرة مدَّ 

ن تنظيم ملتقى يدرس نقاط ماضيها اإلسالمي ب اجلنيس والعقائدي مِ مل يمنعهم التعصُّ 
فام بالنا نحن أبناء هذه احلضارة  ,الذي ال يمكن إخفاء آثاره يف املجال احلضاري والثقايف

من األيام  اف من شأهنا إذ مل متعننا حضارتنا وال ديننا يومنخفِّ  نتنكر هلا, وهنملها, أو
 .مسايرة الركب احلضاري العاملي

يثنا عن القسم الثاين من املحارضة الذي خصصناه لرتمجة حياة هذا ولنواصل حد 
شخصية وهرانية امتاز صاحبها بالعبقرية وحظيت ترمجته وآثاره بالدراسة والتحليل 
 انمنذ قرون والزالت إىل زماننا هذا حمل اعتناء الكتاب والباحثني من خمتلف بالد

ه بوهران فلم يصلنا منهم املرشق, أما بالد املغرب العريب وباخلصوص مسقط رأس
ناد من أنديتها, أي نادي ابن حمرز  البلدية عىل ه, اللهم إال اسمه الذي أطلقتيشء

الوهراين, وقبل التعرض لرتمجته, نذكر أن وهران اشتهرت بكثري من أفذاذ العلامء عرب 
إسحاق شيخ احلافظ ابن عبد الرب النمري القرطبي, وابن حزم  التاريخ منهم أبو

بن عبد أمحد بن خالد اهلمذاين املعروف بابن اخلراز املتوىف  نهري, وعبد الرمحٰ الظا
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 نعبد اهللا حممد بن حمرز امللقب رك ومرتمجنا العامل األديب أبو ,هـ 419ملرية سنة اب
الزالت حتتفظ هبا بعض اخلزائن  أدبية وترك آثارا قالدين الذي هاجر إىل مرص ثم دمش

والزال كبار الكتاب والباحثني يواصلون جهودهم يف  ,مريكاالعلمية ببالد املرشق وأ
نه رغم اعتناء الكتاب واملؤرخني من أئمة األدب برتمجة ابن حمرز وبنقد إدراستها, و

فإن جوانب كثرية من ترمجته, ومن دراسات موسوعاته  ,ونرش موسوعته األدبية
سبة للباحثني املتأخرين الزالت جمهولة, كان الفضل للتنقيب عىل آثار ابن حمرز بالن

للدكتور عبد العزيز األهواين املتخصص يف دراسة تاريخ األدب العريب األندليس 
املجمع العريب بدمشق, وحممد  بجامعة القاهرة, ثم الدكتور صالح الدين املنجد عضو

كرد عيل وزير املعارف يف عهده بسوريا, نرش األهواين مقامات الوهراين بعد حتقيقها, 
مقامة الوهراين ورقعته عن مساجد دمشق, وكال  رش صالح الدين املنجد رسالة أوملا ن

غتنم هذه الفرصة كام سبق يل ذكره ألخصص أنني إالتأليفني من روائع النثر الفني, و
الثاين من املحارضة لذكر نبذ من ترمجته, والظروف التي غادر فيها مدينة  القسمَ 

اعتنى برتمجته من علامء البالد, بقيت ترمجة حياته بمن  مل حيظ ابن حمرزملا وهران, و
بوهران جمهولة متاما مل يكشف عنها الغطاء إىل يومنا هذا, وتسبب عن ذلك أن تعرضت 

صه هبا أول ب يف ترمجته التي خصَّ ترمجته إىل التخيل واالفرتاض املبني عىل خطأ ترسَّ 
وقد نقل هذه الرتمجة بام  ),يانوفيات األع(القايض ابن خلكان يف تأليفه  وهو ه,مرتمجي

, كابن فضل اهللا )وفيات األعيان(ن فيها من اخلطأ جل املرتمجني الذين نقلوا ترمجته مِ 
, كان أول مرتجم ابن )الوايف بالوفيات(فدي يف والصَّ  ),مسالك األبصار(العمري يف 

د الوهراين عبد اهللا حممد بن حمرز بن حمم أبو«حمرز ابن خلكان الذي قال يف ترمجته: 
امللقب ركن الدين وقيل مجال الدين, أحد الفضالء الظرفاء, قدم من بالده إىل الديار 

 , وفنه الذي يمت به هو)رمحه اهللا تعاىل(املرصية يف أيام السلطان صالح الدين األيويب 
القايض الفاضل والعامل األصفهاين  هبا فلام دخل البالد, ورأ نصناعة اإلنشاء
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فق سلعته مع نهم وال تتعلم من نفسه أنه ليس  من طبق ,ةباحلل الكاتب وتلك
فعدل عن طريق اجلد وسلك طريق اهلزل وعمل املنامات والرسائل  ,وجودهم

املشهورة واملنسوبة إليه, وهي كثرية الوجود بأيدي الناس وفيها داللة عىل خفة روحه 
بكل  أتى فيهفإنه  ,ري لكفاهمل يكن فيه إال املنام الكب ورقة حاشيته وكامل ظرفه, ولو

 .»حالوته ولوال طوله لذكرته 
إذ نقله عنه بقية املرتمجني  ,ه ما أحدث بلبلةمنإن هذا التعريف البن خلكان ترسب 

إال  ,بتاممه ومل ينتبهوا ملا فيه من اخلطأ إىل أن اكتشفته أحد املرتمجني املتأخرين فأصلحه
هي قول ابن  السيئقرة التي فعلت مفعوهلا ه سبعة قرون, وهذه الفيأنه كانت مرت عل

صناعة اإلنشاء فلام دخل البالد  خلكان يف الرتمجة أن ابن حمرز فنه الذي يمت به هو
القايض الفاضل والعامد األصفهاين, علم من نفسه أنه ليس من طبقتهم وال  هبا ورأ

 .لخ افق سلعته من وجودهم فعدل عن طريق اجلد وسلك طريق اهلزل ... نت
وقد تدارك صالح الدين املنجد هذا اخلطأ يف تقديم وحتقيق رسالة ابن حمرز عن 

بالواليات املتحدة األمريكية,  )جامعة برنستن(مساجد دمشق التي عثر عليها بخزانة 
ا فعلت مفعوهلا طيلة سبعة قرون, وهذا ما صوب به املنجد مفأصلح هذه الغلطة بعد

هم من قوله أي ابن فْ يُ ف«عريف ابن خلكان قال: اخلطأ الذي ذكرنا أنه ترسب إىل ت
األصفهاين والقايض  عامدالخلكان أن الوهراين عدل عن طريق اجلد بعد أن لقي 

 .»لخ االفاضل عند صالح الدين بمرص ... 
ىل تصحيح, فسلوك الوهراين طريق إوهذا الكالم حيتاج : «قال املنجد يف تعليقه

ألنه كتب كثريا من مقاماته اهلزلية,  ,ن سلطانااهلزل كان قبل أن يصبح صالح الدي
أي الذي خلفه صالح  ,569ورسائله يف أيام نور الدين حممود بن زنكي املتوىف سنة 

ومل جيتمع العامد والقايض : «ثم قال ق ـوكان العامد االجتامع بدمش ـ الدين يف اململكة
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جميئه من  إنثم : «ين املنجدقال صالح الد ثمَّ  ,» الفاضل بمرص إال بعد موت نور الدين
مل يكن يف أيام صالح الدين بل كان أيام نور الدين  ـالوهراين  :أي ـ بالده إىل املرشق

يف بغداد فقال عنه: سهم الدولة  وقد وصفه يف إحد رسائله عندما سئل عنه, وهو
, وملك جماهد تساعده األفالك, وختدمه دخلالفة شديد, وأمري زاهاسديد وركن 

 .وش واألمالكاجلي
ثم اسرتسل املنجد يف تعقيبه عىل ابن خلكان فقال وعجيب أن خيطئ ابن خلكان  

 .مثل هذا اخلطأ واألمر واضح عىل تتبعه, وشدة حتريه
هذه غلطة تظهر من أول وهلة بسيطة, ولكنها فعلت مفعوهلا السيئ طيلة سبعة  

مت إىل احلقيقة بصلة ا ال يتلفقرون, وصورت للقراء جانبا من حياة ابن حمرز خم
من القراء يف أدبه الذي ظنه الكثري منهم أنه أدب رجل احرتف األدب  اكثري تفزهد

فرض صحة ما نسبه إليه ابن خلكان فتلك طريقة سلكها أئمة  عىل أنه واللتعيش ونس
األدب قبله فخلدت آثارهم أمثال ابن قزمان األندليس سلكها أئمة األدب قبله 

وعىل ذكر ابن  ,ال ابن قزمان األندليس والفتح ابن خاقان وغريمهافخلدت آثارهم أمث
وحيد الذي احتفظ لنا به التاريخ ساقته املقادير إىل مكتبة الصدر امل نقزمان تعلمون أ

لينينغراد باإلحتاد السوفيتي فكان خمطوط ديوانه ضمن املخطوطات العربية لتلك 
الرويس وكانت احلرب  كراتشوفسكيلشهري املكتبة التي كان املحافظ عليها املسترشق ا

العاملية الثانية التي تعرضت فيها مدينة لينينغراد هلجامت األملان, فامذا فعل حمافظ املكتبة 
عىل رسير بإحد املستشفيات واملوت حيصد سكان لينينغراد  كراتشوفسكي وهو

بالفعل مر عليها تعاليم إلنقاذ املخطوطات العربية و ىباملئات يف اليوم الواحد فأعط
فقد قدرت جهوده التي بذهلا يف إنقاذ ذلك  ,اخلطر بسالم فامذا كان جزاؤه من دولته

يان شني يان, وهوشالرتاث الذي ال يمت لروسيا بصلة وأنعمت عليه بأعظم وأرفع ني
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وقد متكن كثري من كبار املسترشقني من خمتلف األجناس أن يراجع تلك النسخة  .لينني
لعامل والتي كتبت يف صيدا وختم هبا املطاف بلينينغراد خلرب يطول, وال زال الفريدة يف ا

 كبار أدباء العامل يواصلون دراستهم عنها.
قطع النظر عن بهذا كذلك سقناه كدليل عىل اهتامم علامء الدنيا بالرتاث البرشي 

 الدنيا مذاهبهم العقائدية, ومن مجلة من اعتنى بديوان ابن قزمان يف جنسية أصحابه أو
 .عالوة عىل عبد العزيز األهواين يونسبانإو يونمسترشقون أملان

والتشكيك  هولنرجع إىل ابن حمرز الوهراين الذي كانت ترمجة ابن خلكان منطلق ملز 
رتمجني إىل إعادة النظر فيها بل جاروا ابن خلكان, فنجد املومل يتفطن بقية  ,يف قيمته

يدعي  بن حمرز أنه قدم من املغرب إىل مرص وهوريفه العالصفدي مثال استنتج يف ت
اه يف ذلك ابن  فضل اهللا روجا ,لخااإلنشاء فرأ القايض الفاضل والعامد األصفهاين ... 

ومل يغلق  ,الوهراين أديب اخرتع طريقا طلعت شمسه من املغرب :العمري الذي قال
البالد قد استولت, وقدم والدولة الصالحية قد استعلت ويد ترصفها مع  ,للرمحة باب

أقرانه من الفضالء, و واملجلس النارصي معمور باألجالء, مأهول بالقايض الفاضل
 الفاضل قد أخذ معه حظ كلّ  ظوريح األدب قد هبت, ووفود اخلواطر قد لبت واحل

 فكر . كل تنا للكل ومل يرتك هلم إال الفاضل, وكان يغار عىل  بم فأخذ
يه البصرية آراؤه, فخاف نفاث ذلك نزوأملعيا  ,الؤهأل هوكان الوهراين لوذعيا حتمي

عىل ل إىل السخف, إذ كان ال حيسد , فامات ذلك السيف الذي ال يكلينالصل, وع
اإلحسان  مكبيه وال ينافس يف ترديه وجتليه, وجعل هذا سببا إلظهار ما عنده من

الفاضيل,  نوعليه جانب من احل فرفرفالقلم, وال زلة اللسان,  ةوتكلم ومل خيف عثر
 .عليه كام رق غسق البابيل قور

وقد رأينا أن ابن فضل اهللا العمري اعتمد  عىل ترمجة ابن خلكان وترك باله يسبح  
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 ,يف اإلشادة بالقايض الفاضل ويفرتض أن ابن حمرز كان يتقرب إليه ويستظل بظله
ين األيويب وحقيقة أن القايض الفاضل كان يتمتع بالنفوذ املطلق يف بالط صالح الد

نه ما إ«ن صالح الدين رصح مرة عند خماطبته لنخبة قادة جيشه فقال هلم: إحيث 
: كيبوقد قال تاج الدين ابن الس ,»فتحت البالد بسيوفكم, وإنام بقلم القايض الفاضل 

القايض  :أي ـ ل من بعدهسُّ يف صناعة الرتَّ  لقأمجع أهل األدب عىل أن اهللا تعاىل مل خي«
ولكن هذا كله غري صحيح وفيه  ,»  له وال من قبله, بأكثر من مائتي عاممثـ الفاضل 
ع بالنفوذ التام يف بالط صالح الدين يتمتَّ  كان ثبت أن القايض الفاضل امبالغة, إذ

ه ابن فضل اهللا مال إىل ما سامّ  األيويب, فلم يثبت أن ابن حمرز  الوهراين خضع له أو
أنه أخذ معه : «القايض الفاضل الذي قال عنه ةرااالعمري األدب السخيف خشية جم

وقد سبقه ابن خلكان  ,»حظ كل, فأخذ ما للكل, ومل يرتك هلم إال القايض الفاضل 
صناعة اإلنشاء فلام دخل البالد ورأ هبا  أن ابن حمرز فنه الذي يمت به هو«الذي قال: 

م,  وال تنفق ليس من طبقته أنه القايض الفاضل والعامد األصفهاين علم من نفسه
 .»لخ افعدل عن طريق اجلد وسلك طريق اهلزل ... , سلعته مع وجودهم

وقد استنتجت أيضا الدكتورة سعيدة رمضان من دراسة قيمة خصصتها البن 
حمرز الوهراين ونرشهتا بمجلة اآلداب باجلزائر يف عيدها الثاين فاستنتجت من تعريف 

(كان عىل الوهراين إذا أن يسلك السبيل  ابن خلكان وابن فضل اهللا العمري ما ييل :
ل عطفه, فهل فعل الوهراين ذلك ? يه من السعي لنرصيف ع اآلدابالذي سلكه أهل 

عىل  ينصان ن ابن خلكان ومن بعده ابن فضل اهللا العمريإ«: ثم قالت سعيدة رمضان
ه من غري ديوان اإلنشاء أويف أن الوهراين حني جاء إىل مرص جاء ويف نيته أن يعمل 

دا فعدل إىل الكتابة اهلزلية صب موصانغري أنه وجد السبيل إىل هذه امل, دواوين الدولة
إىل  »فيه.. يفرغ فيها طاقته الفنية, ويظهر براعته يف ميدان ال ينافسه القايض الفاضل
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آخر ما استنتجته من الرصاع اخلفي بني الرجلني أي ابن حمرز والقايض الفاضل وإذا 
اع املزعوم ووجوب حرب خفية فذلك ينايف ما استنتجته من هيمنة ثبت وجود الرص

القايض الفاضل وخشية الوهراين بأسه, ثم اسرتسلت سعيدة رمضان يف استنتاجها 
أن منشأ هذا الرصاع يكمن فيام أحسه الوهراين   عىلوجىل: «املبني عىل التعريف فقالت

ه يف صناعة الكتابة غوبوإبراز ن الذي حاق به إذ حيل بينه وبني إظهار فنه, نبغمن ال
قطع اآلفاق من وهران إىل القاهرة وقد هبره بريق جمد صالح الدين ي هولنا أن نصور

مهيئا لألمر عدته وما أكثر عدد  الكتابة الديوانية يف ذلك  ته,األيويب وانفساح مملك
 الكتابة جيد القايض الفاضل حيول بينه وبني ما يريد ويكون حتوله إىلبه احلني وإذا 

 .»لخاوب ... حاخلارس واألمل املش ىعساهلزلية تعبريا عن أزمة امل
فمن أنبأ هؤالء أن الوهراين حني جاء إىل مرص جاء ويف نيته أن يعمل يف ديوان اإلنشاء?  
ومن أنبأهم أن ابن حمرز قطع اآلفاق من وهران إىل القاهرة, وقد هبره بريق جمد صالح الدين 

مهيئا لألمر عدته فيجد القايض الفاضل حيول بينه وبني ما يريد ويكون وانفساح اململكة 
 لخ .اوب ?.. حاخلارس واألمل املش سعىحتوله إىل الكتابة اهلزلية تعبريا عن أزمة امل
 .ما أكذب التاريخ :قوهلم كثري من املثقفني وهو فهذا كله يدلنا عىل صدق ما ير

كان يف تعريفه كادت أن تشوه سمعة وحقيقة فقد رأينا أن فقرة واحدة ذكرها ابن خل
 أديب عبقري طيلة سبعة قرون إىل أن اهتد إىل تصوبيها أديب بحاثة معارص وهو

ابن حمرز القدامى واملتأخرين بأن حياته يف  يوقد اتفق كل مرتمج .صالح الدين املنجد
هب إىل وهران والظروف التي غادر  فيها جمهولة فكيف تستنتج سعيدة رمضان أنه ذ

وكيف تستنتج وجود حرب بينه وبني  ,عمل يف ديوان اإلنشاءأن يمرص ويف نيته 
يف طليعة كان القايض الفاضل  القايض الفاضل الذي كان ابن حمرز خيشى بأسه مع أن

 فلم أشعر إال "من صب عليهم ابن حمرز سخريته وهتكمه, فقال يف إحد مقاماته : 
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ص غريب الصورة ليس له رأس وال رقبة وإنام واحلائط قد انشق وقد خرج منه شخ
وقد قال صالح الدين  .ه وحليته يف بطنه إذ كان القايض الفاضل أحدبروجهه يف صد

فقد كان ظريفا  ,املنجد يف ترمجته البن حمرز استطاع الوهراين أن جيلب القلوب إليه
ار  علامء خفيف الروح وكان بارعا يف اهلزل والسخرية فصب سخريته وهتكمه عىل كب

دمشق وفقهائها وأطبائها وكتاهبا كالتاج الكندي, واملهذب ابن النقاش, والقايض 
ومل  ,وغريهم نوالقايض ابن أيب عصور يالشهرزورالفاضل, والقايض ضياء الدين 

فألف رسائل  ,يسلم من لسانه وقلمه علامء مرص ورجاهلا أيضا كالنحبوشا وابن مماته
نامات األدبية وقد شهر منامه الكبري الذي سلك فيه مسلك هزلية خمتلفة وابتدع يف امل

 أيب العالء يف رسالة الغفران ومجع فيها أنواعا من املزاح واألدب .
نكتفي هبذا القدر من ترمجة ابن حمرز الوهراين وأمنيتنا أن يوليه بعض الباحثني 

ويف طليعتهم صالح  ,بدراسة آثاره وامزيدا من العناية كام دعا إىل ذلك كثري ممن اشتغل
كيف كان أمر الوهراين, فيام ابتغاه من و :الدين املنجد الذي قال يف ختام ترمجته

جدير بدراسات  وحده يف أدبنا العريب فيام كتب وهو نسيجسخريته فإنه يكاد يكون 
واسعة تكتب عنه وآثاره املخطوطة ينبغي أن تنرش عنه إذ الزالت جوانب هامة من 

ومن باب  .وصا نشأته األوىل والظروف التي غادر فيها البالدحياته جمهولة خص
نرجح أن مغادرته لوهران كان يف الفرتة التي اشتدت فيها احلروب بني  ضاالفرتا

وهذا ما جيعلنا نعود إىل املوضوع إن شاء اهللا للمسامهة يف  ,دولتي املرابطني واملوحدين
 كشف الغطاء عن ترمجة هذا العبقري الفذ. 
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   )بجاية(من ماضي  ذٌ بن

  )1(وواليتھا عبر التاريخ

بع قرن هـ استحالت بعد تأسيسها بنحو رُ 460ست سنة التي تأسَّ  بجايةإن مدينة 
إىل عاصمة ضاهت عواصم العامل يف امليادين الثقافية واالقتصادية والبطولية, ثم 

 احتفظت بمكانتها ما يقرب من مخسة قرون.
خصوصا  ,ض حلالتها احلارضةهبا يف تارخيها, نتعرَّ  تالتي مرَّ  األطواروقبل ذكر 

 موقعها اجلغرايف ووضعيتها اإلدارية.
, وغربا والية قسنطينةها رشقا والية التي حتدُّ  سطيفاآلن ملحقة بوالية  بجايةـ: ف

وشامال البحر , األوراس باتنةوجنوبا والية  ـ أو بالد القبائل الكرب ـ تيزي وزو
 األبيض املتوسط.

رجعنا إىل تاريخ البالد القديم نجد التقسيم اإلداري واجلغرايف يرجع إىل عهد  ذاوإ
 قسموا بالد املغرب العريب احلايل إىل أربع مناطق. فإهنمالرومان, 

تشمل مجهورية تونس احلالية وقاعدهتا مدينة قرطاج وكانت هذه  املنطقة األوىل
 إفريقيا. :املنطقة تسمى

بجاية وقاعدهتا مدينة سطيف وتسمى  واديطربقة إىل  ين وادمتتد م املنطقة الثانية
 نوميديا.

                                                 
 .1409 ـ 1385ص:  ,3, جبجايةم, 1974 الثامنالفكر اإلسالمي, امللتقى  ىملتق  )1(
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ملوية ـ احلدود املغربية ـ وقاعدهتا  واديبجاية إىل  واديمتتد من  املنطقة الثالثة
  ).Césaréeي (ى موريطانيا سيزاروتسمَّ  ,مدينة رششال
 :ىوتسمَّ  ,جةتشمل بالد املغرب األقىص بتاممه وقاعدهتا مدينة طن بعةااملنطقة الر

 .)Tingitane( موريطانيا
كان الطريق الرئييس الذي يربط بني هذه املناطق يمتد من قرطاج إىل طنجة, 

من أهم مراحله وحمطاته, كام كانت قطب كثري من الطرق التي  )1(وكانت مدينة سطيف
كانت  فإهناتربط بينها وبني مدن املنطقة طوال وعرضا, إذ عالوة عىل موقعها اجلغرايف, 

 مركزا لقائد اجليش الروماين األعىل بكامل الرتاب ـ املغرب العريب ـ.
ويف عهد الفتوحات اإلسالمية اختذت إحد مدن واليتها قاعدة املغرب التابعة 

األثرية التي أقام فيها إبراهيم بن األغلب  )2(لعاصمة القريوان, وهي مدينة طبنة
ريقيا, وملا عني عامال عىل إفريقيا يف عهد مؤسس الدولة األغلبية قبل توليته عىل إف

رون الرشيد انتقل من طبنة إىل القريوان, بقيت هذه الناحية ـ ااخلليفة العبايس ه
ونت قضت عليها دولة الفاطميني التي تكَّ  أنسطيف ـ وبجاية تابعة للدولة األغلبية إىل 

 هـ.280بايقجان ـ القريبة من مدينتي سطيف وبجاية ـ حوايل سنة 
نظامها يف عهد  :أيـ عليه استقالل البالد  أدركهاأما التقسيم اإلداري الذي 
                                                 

إذ  ,وإنام حافظت عىل مركزها العسكري ,كمدينة هامة يف العهد اإلسالمي سطيفنجم  أفل )1(
 عبد املؤمن بن عيل, ثم فيها كانت املعركة احلاسمة بني اخلليفة كتامةـ: قاعدة عسكرية لنجدها 

 .واقعة سطيفـ: وال زالت تعرف ب ,هـ546حوايل سنة  هالل يبنو
كانت أعظم مدينة بني القريوان وسجلامسة اختذها كسيلة قاعدة, وقد أنجبت كثريا من  :طبنة )2(

من األرس  نيالطب يفقال بيت بن )نظم اجلامن(القطان يف  فطاحل العلامء ذكر بعضهم ابن
وقد اندثرت ومل يبق إال باب  بإفريقيامن طبنة عاصمة الزاب  وأصلهماملشهورة يف األندلس 

  .وهو من عهد املعز بن باديس ))باب طبنة  ((من أبواب مسجد عقبة بن نافع حيمل اسمها 
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, التي كانت املنطقة الثانية )1( عة لوالية قسنطينةتابِ  امكانت دائ فإهنا ـ االحتالل الفرنيس
, كام كانت سطيف بدورها قاعدة )2(يها اسم نوميديالع أطلقواي تومان اليف عهد الرُّ 

 ية قسنطينة.تابعة لوال دائرة
مها منطقة عسكرية, نظَّ  1847كانت دائرة بجاية بعد االحتالل الفرنيس سنة 

ن احتالهلا مبارشة, وكانت تشمل قر بعد انتهائه مِ ) Bugeaud(املارشال بيجو 
 نيوغليس, ب بني ,فناية, تيقرة ,)3(يدي حممد امقرانس, أوالد ةوقبائل: مزاية, توج

جليل,  بنيبكر,  بو بنيخطاب, صنهاجة  بني, قيفصا, ميمون, برباشة بنيبومسعود, 
 . )4(يمل بني

ابن  ثورةثر إ يالعسكرهذا التقسيم عندما فرض احلكم بعد احلكم  أعقبثم 
حدث هذا أ, وقد 1871احلداد وصهره املقراين املشهور بثورة بالد القبائل سنة 

 أربع دوائر ممتزجة: التقسيم ما عرف بالدوائر املمتزجة. فكانت دائرة بجاية تشمل
                                                 

فرنيس قسم اجلزائر إىل قسمني: القسم العسكري الذي يف عهد االستعامر ال يداركان نظام اإل )1(
يشمل جنوب البالد ـ الصحراء ـ وهو خاضع للحكم العسكري مبارشة, والقسم املدين الذي 

 حسب أمهية السكان. رقسم بدوره إىل ثالث واليات, وكل والية هلا دوائ
لبالد تتمتع باالستقالل حلكم الرومان, أي عندما كانت ا كان هذا التقسيم يف العهد األول )2(

نيقي, وبعد ثورة يوغرطة بدلت رومة االستقالل الداخيل يالداخيل تبعا لوضعيتها يف العهد الف
وصارت نوميديا تسمى  ـ رششال :أي ي ـيرزار بموريتانيانوميديا  وأحلقتباحلكم املبارش 

 )Mauritanie Siti fensis(موريطانيا ستفانسيس 
انتقل فرع منهم إىل نواحي  ,القبائل الصغر أمراءاين رجاية من أرسة املقحممد امقران دفني ب )3(

وال زالت  ,بجاية وقرهبم األتراك وحبسوا عليهم األمالك كام تركوا هلم احتكار جتارة اخلشب
 امعدن. :ىوتسمَّ  ـم عن بجاية لك 20مدينة تبعد بنحو ـ آثار زواياهم بنواحي القرص 

معلومات ( :حتت عنوان م,1859 أوت ,48 :عدد )املجلة اإلفريقية( من مقال نرشه فريو يف )4(
 خيه املشهور عن بجاية.رة خلص كتاب تالهذه السلس يفو ,)عن بجاية
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 .قبو, القرقور, جيجلأسيدي عيش, 
 يوبن ,سالمي, كقبائل مشدالةالعامل اإلِ قبلة كانت دائرتا سيدي عيش وأقبو 

ابن أيب داود, ايصوال, معهد حييى  ,ثم معاهد شالطة, بوجليل ,وسمعون ,ملكيش
املعاهد له  مالو, وسيدي موسى بتيندار, ومعهد من هذهأوحييى ب أمحدعهد موموسى, و

ثبت وجوده والقيام أ, واألهوالحمكم, والكثري منها صارع  داخيلتاريخ ونظام 
والسياسية التي تعرضت هلا, كام كانت دائرة  واألدبيةبمهمته, رغم األزمات املادية 

مليكش التي  ياملقراين ولقبيلة بن آل إلمارةعباس القاعدة األوىل  بنيتشمل قلعة  أقبو
 راجلزائعاصمة  أفرادهاها بالعلم فقد اشتهرت بالبطولة, وحكم راعالوة عىل اشته

, إذ قبيلة مليكش تنتمي إىل صنهاجة اإلتاوةوضواحيها, وكانت قبيلة الثعالبة تدفع هلا 
 سها بلقني.يؤسِّ  أنالذين تداولوا حكم عاصمة اجلزائر قبل 

لة باملعاهد هآالتي كانت هي أيضا  يعىل بنيقرقور تشمل قبائل لوكانت دائرة ا
وهجرة كثري من  هـ915سبان لبجاية حوايل سنة العلمية, خصوصا بعد احتالل األ

ي كانت تيف القرن العارش وما بعده بمعاهدها ال عىلي بنيعلامئها, اشتهرت معاهد 
ني يتونة يف تونس, والقرويِّ س بجامع الزَّ عام كان يدرَّ  س فيها ال تقلُّ املواد التي تدرَّ 
يخ مرتىض وباخلصوص الشَّ  ,صال وثيق بعلامء األزهرن لعلامئها اتِّ بفاس, كام كا

 . )1( جازاتهإرسها حتتفظ بأبيدي الذي ال زالت بعض الزَّ 
كانت قاعدة ما يسمى بقبائل احلرضة, التي تتقاسمها معها  فإهناوأما دائرة جيجل 

 سطيف.نواحي امليلية التابعة لوالية قسنطينة, وجبال بابور التابعة لدائرة 
                                                 

خة يف أواخر القرن الثاين عرش تذكر فيها الفنون مؤرَّ  بإجازةنجد أرسة العريب بن مصباح حتتفظ  )1(
ن أرسة أني, كام ي الزيتونة والقرويِّ تعن فنون جامع هنا ال تقلُّ إوهي التي قلنا  أ,التي كانت تقر

 .هـ1201خة سنة مؤرَّ  ,طابعهوه بيدي بخطِّ مرتىض الزَّ  بإجازةحييى محودي حتتفظ 
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لغتهم عربية دارجة هلجة عامية ـ  أنوقبائل احلرضة هؤالء من بقايا كتامة إال 
ن إبخالف القبائل الصغر والكرب, أي سكان وادي بجاية ووالية تيزي وزو, ف

لغتهام بربرية ومتتاز لغة جيجل ونواحيها بلهجة خاصة ال يوجد هلا مثيل هلا يف القطر 
ومن الصعب  ,ة والغزوات (غريب البالد)ممدينتي ندرواجلزائري, إال يف بعض نواحي 

بدال احلروف إني, سواء يف اللهجة العامية, أو طق سكان اجلهتَ نيفرق السامع بني  أن
 الخ.... وزيادة بعض احلروف يف الكلامت  ءوالكاف يا ,القاف كافا , كإبدالوخمارجها

وكان  ,سة لغة جيجلصني يف اللهجات بدراوقد اعتنى بعض املسترشقني املتخصِّ 
وقد نرش ولده فيليب ماريس األستاذ  ,هري ويليام ماريسمن مجلتهم املسترشق الشَّ 

هنا من عمل إ :قيل ـ ارفيه نامذج من لغة جيجل ـ شعرا ونث تأليفاالسابق بجامعة اجلزائر 
 .م1954والده, ونرش هذا التأليف ضمن منشورات جامعة اجلزائر سنة 

بائل احلرضة ـ توجد ايقجان مركز انطالق الدعوة الشيعية, ويف هذه الناحية ـ ق
وهي بقرب مدينة مجيلة الرومانية التي  ,)اهلجرة دارهي التي كانت تسمى: ( ايقجان

هي أعظم املدن الرومانية يف الشامل اإلفريقي, ال زالت حمتفظة بجل آثارها ومعاملها 
وقد اهتمت  ,عتناق روما املسيحيةيرجع تأسيسها إىل القرن األول املسيحي ـ أي قبل ا

واهلواة وحافظوا عليها إىل يومنا  األثريونعىل ذلك  وأعاهناالفرنسية برعايتها  احلكومة
ـ  وموقعها ـ ايقجان ,متاما, بل مل يقع هبا أدنى اهتامم أمهلتايقجان, فقد  عكسهذا, ب

لناحية قبيلة بجبال بابور اجلنوب الرشقي لبجاية والشامل الرشقي لسطيف, تسكن ا
 تنقسم إىل ثالثة أقسام: فإهناعزيز, أما آثارها  بني

 .طالل القرصأاخلربة التي توجد بقرهبا  )1

 .مرص :ى عند السكانرض تسمَّ أرشقي هذه اخلربة توجد  )2

 م من اخلربة األوىل.لك 5 :القرص, عىل مسافة نحو :ىخربة أخر تسمَّ  )3
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 يأتيهاواملاء الذي جيلب إىل اخلربة  ومجيع هذه األقسام الثالثة قرب الوادي الكبري
 م.لك 2تبعد عنها بنحو  ,قاروـ : أمن عني دافقة تعرف ب

ة بني بجاية ورار هذه كمحطَّ أورار ولورار, ونجد ذكر أ :ىرض اخلربة تسمَّ أو
ون القسنطيني الذي قال وقد ذكرها األديب الشهري أبو عيل حسن بن الفكُّ  ,وقسنطينة

ه من قسنطينة إىل مراكش يف أواخر القرن السادس نها رحلتَ يف منظومته التي ضمَّ 
 اهلجري:

 النـــاس طـــراأنأظـــنوكنـــت
ـــري دار ـــة خ ـــت مليل ـــام جئ  فل

ـــم  ـــاء  أورتوك ـــيظب  ورار بن
 

 ســو زيــد وعمــرو غــري يش
 أيب ىبكـــــل رشـــــ أمـــــالتني

ـــالريق الشـــهيأ  ورار الشـــوق ب
 

هـ فقال 680سنة  حوايل )1() رحلته املغربية(كام وصف اورار هذه العبدري يف 
ة فلم نر إال لورار ثم إىل مي بنيثم وصلنا إىل «  :يصف خروجه من بجاية إىل قسنطينة

 وكلتامها عىل شكل مدينة, ليست «قال:  أنإىل , )2(»...  ةيلهر حمرسوما حلوادث الدَّ 
 خل اجلميع يف خرب كان, ويف كلتيهامأد ويف السكان, وامفيه البىلبثمينة وال متينة, عمل 

ني, العينَ أغزر, وعينها نيعمر املحليأ, وبنو ورار حوعنرص جيود وال يش ,حتسعني 
 .»لال غ يلال يشفغوعال, وتفيض عليه  البالد هنال يتسق

ـ ثم  نايقجاـ  تكونت دولة الفاطميني يف أواخر القرن الثالث هبذه الناحية

                                                 
ق د. ابن جدو نسخة كام حقَّ  م,1968قها ونرشها األستاذ حممد الفايس منذ سنوات بالرباط حقَّ  )1(

 أخر وطبعتها جامعة اجلزائر.
التي قتل فيها عرشات  ) 1945ماي  8حوادث  ( مأساةت هذه الناحية أيضا وقد شاهد )2(

ابقني األولني لضحايا سَّ وكان ضحايا هذه الناحية ال ,من السكان اجلزائريني العزل اآلالف
 .القطاع القسنطيني املنكوب
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وكان جندها إذ ذاك مما هو معلوم يف كتب التاريخ,  ,اكتسحت رشقي اجلزائر فتونس
وملا حول املعز لدين اهللا الفاطمي اململكة من القريوان إىل القاهرة  ,كله من قبيلة كتامة

اختار عامله بلقني بن زيري بن مناد الصنهاجي خليفة له باملغرب,  هـ362حوايل سنة 
 الذي كان يشمل إذ ذاك مجهورية تونس واجلزائر احلالية, أي كامل تراب اجلمهورية.

ز لدين عكان سبب هذا االختيار عالوة عىل الروابط املتينة التي كانت جتمع بني امل
(جنوب  )1(معا يف مدينة املسيلة آاهللا الفاطمي وصديقه (رفيق صباه) بلقني إذ نش

 األوقات أحرجدولة الفاطميني يف  أعانتنه راعى مواقف عشريته التي إسطيف) ف
أبو يزيد خملد بن كيداد الزنايت  هـ330حوايل سنة عندما ثار عليها  عليهات التي مرَّ 

امللك إسامعيل بن القائم بأمر اهللا الفاطمي مغادرة القريوان  وألزماملشهور باخلارجي, 
فكان هذا املوقف من أسباب  ,زيري بن مناد والد بلقني فأغاثهملهدية, ان بحصُّ والتَّ 

  .)2(هـ 336القضاء عىل أبى يزيد بجبل كيانة سنة 
نه من أاختيار املعز لدين اهللا كان موفقا إذ برهن بلقني  أنظهر التاريخ أقد و
  .واألممقادة الشعوب  األفذاذ األبطال

                                                 
اتصل بعبيد ورد عىل أيب عبد اهللا الشيعي و ,باألندليسأسسها عيل بن محدون املشهور  :املسيلة )1(

هـ. فنالت 315ولده أبو القاسم عىل بناء املدينة سنة  وأعانهقطع له هذه الناحية أاهللا املهدي ف
شهرة وخلدها الشاعر ابن هاين يف قصائده التي مدح هبا ولدي عيل بن محدون جعفر وحييى, 

 ومن املسيلة األديب الشهري ابن رشيق املدعو بالقريواين.
حصن  لتأسيس هـ398سنة  )مؤسس دولة بني محاد(ي اختاره محاد بن بلقني جبل كيانة هو الذ )2(

 ,محاد بنيالعاصمة األوىل لدولة  )محاد بنيقلعة (ـ وصار فيام بعد  أشريعزز به حصن العشري ـ 
 وهو جبل كيانة, ال جبل كتامة كام صحفه بعض املؤرخني.
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 :بجاية يف العهد اإلسالمي
يمتد من دلس  « :كانت تابعة لقبيلة كتامة التي عرف ابن خلدون موطنها بقوله

دهنم بجاية, ايقجان, سطيف, غربا إىل عنابة رشقا إىل األوراس جنوبا, وكانت هلم م
وعد ابن حزم زواوة بجميع « ,»باغاية, نقاوس, بلزمة, قسنطينة, والقل, وجيجل 

ومل يزالوا عىل هذه احلالة من لدن ظهور امللك, ... بطوهنم وهو احلق عىل ما تقدم
, ومل تكون الدولة تسومهم هبضيمة, وال يناهلم تعسف األغالبةوملك املغرب إىل دولة 

 ».زازهم بكثرة مجوعهم كام ذكره ابن الرقيق العت
كانت بجاية اسام للقبيلة الرببرية الساكنة باجلبل الذي اختطت فيه املدينة التي  

وتغلب اسم القبيلة مع مرور الزمان  ,ة اسم مؤسسهاسميت يف أول عهدها بالنارص
ند القدامى, مل يطل اسم النارصية حتى ع احلامدي,اسم امللك النارص بن علناس  ونيس

ة باسم النارصية, ون القسنطيني ذكرها مرَّ ن وجدنا األديب أبا عيل حسن بن الفكُّ إف
 ات أخر باسم بجاية, ومن ذلك قوله يف وصفها:فقد ذكرها مرَّ 

ـــامه ـــداد وش ـــراق وبغ  امدع الع
ــه ــون ب ــرج للعي ــر وم ــر وبح  ب
 حيث اهلو واهلواء الطلق جمتمـع

 

ـــا  ـــة م ـــدإفالنارصي ـــا بل  ن مثله
ــا ــدمس ــم والنك ــا اهل ــان عنه  رح ب

 حيث الغنى واملنى والعيشـة الرغـد
 كرها:م ذِ حلة بعد األبيات التي تقدَّ نة للرِّ ة أخر يف منظومته املتضمِّ وقال مرَّ 

ـــم  ـــاء  أورتوك ـــيظب  ورار بن
 فجئــت بجايــة فجلــت بــدورا

ـــيأويف  ـــام قلب ـــر ه  رض اجلزائ
 

ـــهيأ  ـــالريق الش ـــوق ب  وار الش
ــرو ــف ال ــفها ح ــيق بوص  ييض

ـــوثريبمع ـــف ك ـــول املراش  س
ن كتب تاريخ األدب ال خيلو كتاب مِ  ,وهذه املنظومة تشتمل عىل اثنني وثالثني بيتا

 املغريب من ذكرها أو اإلشارة إليها.
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محاد,  بنيكان النارص بن علناس مؤسس مدينة بجاية, امللك اخلامس مللوك أرسة 
عامل  )1(قني بن زيريوكان عميد األرسة ومؤسس الدولة احلامدية هو محاد بن بل

بلقني يف أوائل القرن اخلامس اململكة التي كانت  أحفادالدولة الفاطمية, وقد تقاسم 
زيري, وتشمل معظم بالد املغرب العريب تقاسموها إىل قسمني:  بنيف بمملكة رتع

املعز  أبناءوعاصمته القريوان, توارثه  ,امل جلمهورية تونس احلاليةالقسم الرشقي الشَّ 
 ,433وقطع كل صلة هبم حوايل سنة  ,باديس الذي خلع طاعة اخللفاء الفاطمينيبن 

 زيري ـ. بنيمملكة  :أي ـ واحتفظت هذه اململكة بنسبتها األوىل
يب للمملكة, فكان يشمل بالد اجلزائر احلالية, رأما القسم الثاين وهو القسم الغ

انت قاعدته ـ قلعة بني محاد ـ محاد وك أبناءاملمتد من حدود تونس إىل تلمسان وتوارثه 
 بنياستفادت قلعة  ,ثم انتقلت إىل بجاية يف عهد املنصور بن النارص (مؤسس بجاية)

إليها جل علامئها ورجال األعامل  التجأمحاد كثريا من سقوط القريوان حيث 
واالقتصاد, وقد وصفها أبو عبيد البكري يف أول عهدها, أي عندما كانت عاصمة 

... قلعة كبرية ذات منعة وحصانة ومترصت عند خراب « :اد, فقالمح بنيلدولة 
, انتقل إليها أكثر أهل افريقية وهي اليوم مقصد التجار, وهبا حتل الرحال من نالقريوا

وهي اليوم مستقر مملكة  ,العراق واحلجاز ومرص والشام وسائر بالد املغرب
و أما مدينة  «إىل بجاية فقال : وقد عرفها اإلدرييس بعد ما نقلت العاصمة , »صنهاجة

عمرت بخراب القلعة التي بناها محاد بن بلقني, وهي التي تنسب دولة بني  فإهنابجاية 
 .»محاد إليها, والقلعة كانت يف وقتها وقبل عامرة بجاية دار امللك لبنى محاد 

                                                 
مركز األرسة (عامال عىل مدينة أشري  )الذي خلف والده(محاد بن بلقني عينه أخوه املنصور  )1(

د له االعرتاف بالوالية املعز بن وجدَّ هـ, 398محاد سنة  بنيتط قلعة خونواحيها وقد ا )احلريب
 هـ.417مات محاد سنة , باديس بعد حروب بينهام
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 :رايفغوصف ختطيط بجاية اجل
 )األمصاريف ممالك  ألبصارامسالك ( :يف تأليفه )1(قال ابن فضل اهللا العمري

حيوط هبا سور  ,إليها حي بقرهبا أضيفبجاية مدينة قديمة وقد : « يصف ختطيط بجاية
نه يف السهل أو الوطا, إاحلي ف وأماواحد بحيث صارت املدينة والربض مدينة واحدة, 

ة, ومن البحر نجد الشاطئ الذي تدخل منه البواخر إىل املدين ,جبلية فإهناأما املدينة 
يسقى منها سكان البلدة... وعىل بعد ميلني من  )2( وللمدينة عينان واحدة عظيمة

 12توجد حدائق ومساكن طوال حافتي الوادي بنحو  حافتيهاملدينة يوجد هنر وعىل 
ب األخر ال يفصل بينها إال الطريق املؤدية روهذه البناءات متالصقة الواحدة ق ,ميال

 البحر األبيض, ويف حافتي الوادي ـ أي الرشقية ومصب هذا الوادي يف ,للمساكن
والغربية ـ توجد حديقتان للملك, فاحلديقة الرشقية ـ تسمى: الرفيع والربية البديع, 

بجاية هي ثانية  إن «ثم ختم تعريفه بقوله:  ,»يذهب إليهام امللك لالستجامم والراحة 
ارية ووفرة املنتوجات فحسب, التج واألمهيةمدن افريقية ال من حيث املناظر واملوقع 

بل زيادة عىل ذلك فهي حصينة مزهرة بفضل البواخر التي ترتدد عليها وجتلب هلا 
فيها  أتمَّ وهي السنة التي هـ 741.ووصف العمري هذا كان قبل سنة »بضائع الدنيا 

 . تأليفه
ني, امديِّ ن مكانتها بعد دولة احلع تاريخ بجاية جيدها فقدت كثريا مِ ن تتبَّ ن كل مَ إو 

                                                 
 )Demonbyne(ترجم املسترشق الفرنيس دومنبني  )هـ749ـ  700(ابن فضل اهللا العمري  )1(

ص بافريقية إىل الفرنسية, ونرشه بعد حتقيقه والتعليق عليه, كام نقد املؤلف وكتابه القسم اخلا
 املسترشق الرويس كرا تشوفسكي.

وال زالت القنوات واحلنايا التي  )ملك 20تبعد عن بجاية بنحو ( ةهي العني املوجودة يف توج )2(
 بطها ببجاية من عهد الرومان.رت
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ففي عهدهم نالت بحق ما يسمى بالعرص الذهبي, وقد عرفها يف عهدها الذهبي 
... ومدينة بجاية عىل « ) فقال : األفاقنزهة املشتاق يف اخرتاق الرشيف اإلدرييس يف (

وهو جبل  ,)1(مسيون :ىالبحر لكنها عىل جرف حجر وهلا من جهة الشامل جبل يسمَّ 
ومدينة بجاية يف وقتنا هذا مدينة  «وقال :  ,)2(ثريا من النباتاتد كعدَّ  ثمَّ  ,سامي العلو

والسفن إليها مقلعة, وهبا القوافل منحطة  ,, وهي بالد بني محاداألوسطالغرب 
مياسري جتار, وهبا من  وأهلهاا وبحرا جملوبة, والبضائع هبا نافقة, رإليها ب واألمتعة

جيالسون جتار املغرب األقىص  وأهلهاالصناعات والصناع ما ليس بكثري من البالد, 
 باألموالوجتار الصحراء وجتار املرشق, وهبا حتل الشدود, وتباع البضائع 

ن اخلشب واملراكب والسفن واحلرابة, أل األساطيل إلنشاءاملقنطرة...وهبا دار صناعة 
الزفت البالغ اجلودة  أقاليمهاوجباهلا كثري موجود وجيلب إليها من  أوديتهايف 
لقطران, وهبا معادن احلديد الطيب موجودة وممكنة, وهبا من الصناعات كل غريبة وا

 ,ومدينة بجاية قطب لكثري من البالد «, ثم خيتم اإلدرييس تعريفه بقوله : »ولطيفة 
من , ومة مرحلتانزومن بجاية إىل بل, وذلك أن من بجاية إىل ايقجان يوم وبعض يوم

وبني بجاية وقلعة برش ـ عمل , ية وباغاية ثامنية أياموبني بجا, بجاية إىل سطيف يومان
, وبني بجاية وتيفاش ست مراحل, مراحلملة ثامين اقوبني بجاية و, بسكرة ـ مخسة أيام

وبني بجاية , مرحلة إحد عرشوبني بجاية ودور مدين , وبني بجاية وتبسة سنة أيام

                                                 
كنافه مجل من أصعب املرتقى ويف , يطلق عىل جبل قوراية احلايل كان ,أو مسيون :جبل امسيون )1(

 شجر احلضض. :مثل ,النبات املنتفع به يف صناعة الطب
جامع (: وقد ألف كتبا كثرية يف الطب والصيدلية منها ,كان اإلدرييس من كبار علامء الطب )2(

فيها خلصائص ض تعرَّ  ,توجد منه نسخة خمطوطة يف اسطنبول )النبات ألشتاتالصفات 
به عرشات  ن ابن البيطار ذكره واستدلَّ أحتى  واألسامك,النبات وبعض حلوم احليوانات 

 ات.املرَّ 
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ما عدا املدن اهلامة التي هذا  » وبني بجاية وطبنة سبع مراحل, والقرصين ستة أيام
 الخ. ... ني هذه املحطات كمجانة ونقاوس وقسنطينةبكانت 

ون ومل يبالغ عندما وصف بجاية إذ ذاك بعد األبيات املذكورة وقد صدق ابن الفكُّ 
 قبل, وقال : 

 Š’ßÏòوالنهر كالصـل واجلنـات
 فحيــثام نظــرت راقــت وكــل نــوا
 ان تنظــر الــرب فاالزهــار يانعــة

 صفها ان كنت ذا نصـفطالبا و يا
 

 وهــو يــدكــاملرآةوالنهــر والبحــر 
 تتقـد لألبصـارحي الدار للفكـر 

 تتطــرد فــاألمواجأو تنظــر البحــر 
 والولـد األهلقل جنة اخللد فيها 

 
 

فيها الرحالة خالد البلوي يف املدة التي وصفها فيها ابن فضل  وأقاموقد مر عليها 
 )1()تاج املفرق يف حتلية علامء املرشقلته (فقال يف رحهـ 730اهللا العمري, أي حوايل 

خرض مد أبسيط  أمامهابجاية قدرها خطري, وذكرها يف كل زمان يطري, يمتد : « قال
 اللجنياهللا فيه عذائب املاء تسقيه, وترضب يف نواحيه, كأهنا سبائك  أجرالبرص, قد 

, يانعة األشجارفة ممدودة يف بساط الزبرجد, حمفوفة بالزمرد العسجد, والبساتني ملت
الثامر, والنهر األعظم ينساب بني يدهيا, قد انعطف عليها انعطاف السوار, واحلدائق 

ظالهلا الوارفة عليه, فهي النظرية الروح, اخلرضة الرحيان  وتفيء هتنتظم بحافتي
, الطيبة اهلواء, املسرتقة األضواء, التي اجتمعت األزهار, اجلنية األهناروالروح, العذبة 

وانتظم  ,وسلم هلا اللواء, وشيد هلا البناء, وبعد هلا الصيت املجدد والثناء األمراءعليها 
 .»قالدتان عىل ذلك النحر ,فيها من الوادي والبحر

يف عهد دولة  اوأرباضهعىل ختطيط مدينة بجاية  إمجاليةعطينا نظرة تهذه لقطات 
                                                 

به عرشات  واستدلَّ  ,باطالرِّ  ,تونس ,خمطوطة يف عدة خزائن: اجلزائر )حلةالرِّ (ال زالت هذه  )1(
 ات.املرَّ 



                    

509  

ن أالعهد احلفيص, وقد علمنا  محاد, ثم يف عهد دولة املوحدين, والقسم األول من بني
ن مؤسسها املهدي بن أن, وكان من الصدف ومحاد قىض عليها املوحد بنيدولة 

رت الذي وضع أول لبنة لدولة املوحدين, وضع ختطيط دولته ببجاية, ملا مر عليها متو
وذلك يف عهد ملكها  هـ510يف رجوعه من رحلته العلمية إىل املرشق حوايل سنة 

 هـ.518ملنصور بن النارص بن علناس املتوىف سنة ابن  العزيز باهللا
فانتصب للتدريس بجامع  ,يغري املنكر بيده ولسانه اجلأش يكان املهدي صلبا قو 

العلمية, لكن رجال  األوساطفالتف حوله طلبة العلم واشتهر يف  ,الرحيانة ببجاية
إىل حصن  فالتجأ, األمن ضاقوا ذرعا بنشاطه, فضايقوه, وحاولوا إلقاء القبض عليه

ويف ماللة اجتمع بقائديه العظيمني عبد  ,ملك 10الذي يبعد من بجاية بنحو  )1( ماللة
ي توىل قيادة جيش ذاملؤمن بن عيل ـ الذي خلفه ـ وحممد البشري الونرشييس ـ ال

دية دين ومات يف املعارك األوىل باملغرب ـ ويف ماللة وضع ختطيط الثورة املوحِّ املوحِّ 
وحمت دوال كان  ,ودكت عروشا واألندلس,دويا وهزات عنيفة باملغرب  أحدثتالتي 

خر ملوك آإذ ذاك حييى بن العزيز باهللا  يرأسهامحاد ببجاية التي كان  بنيمن مجلتها دولة 
بل فلم يشمت هامة والنُّ ظهر الشَّ أن عبد املؤمن أإال هـ , 547محاد وذلك سنة  بنيدولة 

 .)2( بيحيى احلامدي ملك بجاية

                                                 
االهتداء إىل موقع القرية التي  أمكنناوقد ة قر تطلق اآلن عىل ناحية بتاممها تشمل عدَّ  :ماللة )1(

املسجد  أنقاض عىل بنينه أبن تومرت حيث ال زال هبا مسجد ـ ال شك  املهديكانت يف عهد 
وقد قال الغربيني يف  ,حييى أيب زكرياء إىلقرب املسجد يوجد رضيح ينسب بن أالعتيق ـ وذلك 

 »من النواحي إال وله فيها مسجد ومعلم  وما من ناحية «ترمجته حييى أيب زكرياء دفني بجاية: 
 فاكتفينا هبذه احلجة وحددنا موضع القرية.

 =فلام كانت سنة ثامن وأربعني وصل« يف موضع مصري حييى هذا فقال:  )رحلته(ذكر التجاين يف  )2(
عرشة  بنيسكنه هبا يف بعض قصور أاخللفية ـ أي عبد املؤمن ـ سال واستصحب حييى معه ف=



                    

510  

بني  تن بجاية التي شاهدت تطوين دولة املوحدين ضمأوكان من األقدار 
عىل املوحدين قام هبا بقايا  أعلنتالذين سامهوا يف أول ثورة  أعداءهاجدراهنا أيضا 

, كانت بجاية منطلق أقارهبمرقة عامال لدولة وني, الذين كانوا بجزر ميلمتونيِّ امللوك الَّ 
 التي قضت عىل دولة املوحدين خلرب يطول.  هـ)581 ةهذه الثورة (سن

وقبل مواصلة احلديث عن ختطيط بجاية ومعاملها نذكر نبذة خمترصة من حياة 
, وقد اخرتنا انطباعات بعض الطالب أقاموا ببجاية واألخالقيبجاية يف امليدان الثقايف 

هنا من طالب إيف أواخر القرن الثامن وبداية التاسع وهذه االنطباعات هلا وزهنا, حيث 
سنة  املتوىففالطالب األول هو حممد بن عمر اهلواري دفني وهران ( ,عابري سبيل

ن وصل إىل بجاية يف نفس الوقت الذي دخلها فيه عبد أ) وكان من الصدف هـ843
اء رلتوليه رئاسة الوز الرٰمحن بن خلدون الذي دعاه ملكها أبو عبد اهللا احلفيص

وقد نرش انطباعات  هـ ,866 وذلك ابتداء من سنة (حاجب) وأقام كل منهام سنتني
روضة النرسين يف ( :يف تأليفه )1(األندليس األنصارياهلوراي مرتمجه حممد بن صعد 

يدي حممد بمدينة س... وكان مبدأ قراءة «  :) فقالاألربعة املتأخرين باألشياخالتعريف 
 اإلمامَنية, عني منهم جلاأل أعالمهاسيدي عىل  أبجاية دخلها بعد صومه بسنة فقر

 اإليثاربالثناء عىل أهل بجاية, وذكر حماسنهم يف  مليئاسيدي حممد يف منظوماته 
والصدقات, واشتامهلم عىل الغرباء وحبهم للفقراء وحمافظتهم يف معاملتهم عىل الربا, 

يف  أجازوههبا مجلة من العلامء أهل الصدق والورع  لقينه أورصح يف كثري من كالمه 

                                                                                                                            
 .»ن مات هنالك ودفن يف مقابرها اجلوفية مما ييل البحر أ إىل بسال وأقام

األندليس ألف كتابه املذكور بأمر من ملك  األنصاريعد صحممد بن أمحد بن أيب الفضل بن  )1(
هـ 901املؤلف بالقاهرة سنة  وتويف ,هلواري وتالمذتهاه تلمسان املتوكل عىل اهللا الزياين وخصَّ 

 نه والد املؤلف.إفني تلمسان فد األنصاريعد صأما ابن 



                    

511  

 :)1( ع العلوم, ويف نظمه املسمى بالتسهيل قولهمجي
ــو وصــفت لــك مــا ر  يــتأل

ـــــم ـــــورع والعل ـــــد ال  بل
 

 يف بجايـــــة وهـــــي هيـــــا 
ــــــــى حقيقيــــــــا   وتراب

أما الطالب الثاين فهو عبد الرٰمحن بن خملوف الثعالبي دفني اجلزائر ( املتوىف سنة 
ثم تناهت يب ... :) ذكر يف فهرسته التي ضمنها رحلته يف طلب العلم فقال هـ865

املقتد هبم يف علمهم  األئمةالرحلة إىل بجاية فدخلتها عام اثنني وثامنامئة فلقيت هبا 
 أمحدودينهم وورعهم أصحاب الشيخ الفقيه الزاهد الورع أيب زيد عبد الرٰمحن بن 

, وهم يومئذ متوافرون إدريسوأصحاب الشيخ أيب العباس أمحد بن  ,)2(الوغلييس
 أتباعهموسلك  ,وال خيالطوهنم األمراءال يعرفون  ,احلدود أهل ورع ووقوف مع

 . أمجعنيوطلبتهم مسلكهم ريض اهللا عنهم 
خذ عنه أالثعالبي  تالمذتهخذ عن أخذ عنه اهلواري وأالذي  إدريسبن  أمحدو

لت شيخنا أبا أوس : «قال عنه يف معرض حديثه عن القاهرة إىلأيضا ابن خلدون 
 .»ري العلامء ببجاية ... الخكب إدريسالعباس أمحد بن 

ولنرجع إىل تتمة احلديث عن ختطيط مدينة بجاية التي كانت لسوء طالعها من 
 املؤرخنيكام هو معلوم عند كل  واألسبان, األسبانت باحتالل ياملدن التي ابتل

م, هجانب, خربوا واتلفوا معامل كل مدينة إسالمية وقعت حتت قبضتمني واألاملسل
 وأرسلوهاسفينة  30والكتب, وقد مجعوا من آثار بجاية محولة  خصوصا املساجد

                                                 
ببجاية ثم واصل رحلته يف طلب العلم إىل  أن اهلواري وان كان من أكابر علامء زمانه حيث قرإ )1(

 فاس والقاهرة والقدس إال انه مل يؤلف إال باللغة الدارجة.
 له عدة وله عدة تأليف منها الوغليسية يف الفقه كام إدريستلميذ ابن  الوغلييسن عبد الرمحٰ  )2(

 .)يف نوازل مازونة ةملكنونالدرر (فتاو نرشها صاحب 
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ن بعض إ :, وقيلآخرهاعن  أغرقتهاهدية إىل امللك, لكن القت يف طريقها عاصفة 
 .قادهتا نجوا من الغرق

خنيوقد ذكر خراب بجاية كثري من   األثري الفرنيس  خاملؤرِّ ويف طليعتهم  ,املؤرِّ
احتالهلا لبجاية  دت يف عهدِ سبانية جرَّ إن إ «وضوع : الذي قال يف امل )1(جورج ماريس

مجيع املعامل واآلثار التي امتازت هبا بجاية طيلة قرون وصارت تعرف بعاصمة العلم 
 .»والفن واحلضارة 

بجاية وصار  فأمهلتهذا االحتالل اختاذ اجلزائر عاصمة الدولة الرتكية  أعقب
 واألسطولسيدي حييى  ىذي كان بمرساحلريب ال لألسطولاألتراك يتخذوهنا مشتى 

وقد امتد ذلك اإلمهال إىل زماننا هذا, اعتمد أكثر  ,التجاري املحيل بمرسى دار الصنعة
ت نرش فإهنامن كتب عن تارخيها عىل ما اختارته املصادر الفرنسية, حتى إدارة اآلثار, 

معروفا يف عهد  كتابا مزخرفا يف تاريخ فنها املعامري أخريا, فلم تزد شيئا عام كان
 خاملؤرنا اعتمدوا عىل ما كتبه ابِ ن كتَّ ا مِ ن كثريإاالحتالل من املصادر الفرنسية, ثم 

ني بنه مزج إال أك, شبجوانب مفيدة ال  فريووإننا نعرتف لبحوث  ,فريوالفرنيس 
حدمها إبراهيم أ ,ره كاتبان بجائيانما زوَّ  األساطري, ومن مجلة واألساطريالتاريخ 
ن إوالثاين املعروف باحلفيص البجائي, و ,)عنوان األخبارصاحب كتاب ( املريني

 آثارهن الثاين معروف عندهم, إذ ال زالت إني فوجدنا املريني جمهوال عند قدماء البجائيِّ 
اطا, فاستعمل هذه املوهبة الفنية يف منترشة يف بجاية وضواحيها, كان البجائي هذا خطَّ 

ضات, فيذكر يف العقد وجيمع عة بني املتناقِ قة اجلامِ سب امللفَّ أعمدة النَّ وتزوير العقود, 

                                                 
املذكور قرب العزازقة وقد ألف عدة  إدريسوال زال معهد أمحد بن  )املقدمة(ابن خلدون  )1(

 تأليف نقل منها ابن عرفة وغريه.
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 . )1(... الخ فيه بني عامل القرن السابع والتاسع, ويذكر النكرات
) محاد بنيقلعة  تاريخ آثار(صاحب كتاب  باييلل اجلنرال ن يضلِّ أ أمكنهوقد 

احف العامل, ملوحدين موجودة يف متاخصوصا يف صور دنانري دولة املوحدين ودنانري 
 بأساسويرجع فضل انتشارها إىل بجاية, حيث وجدت جرة حتتوي عىل مائتي دينار 

عىل معظم  بعض دور حي اللؤلؤة بعد االحتالل الفرنيس, فوزعت تلك الدنانري
 وأوروبا.متاحف املغرب العريب وفرنسا 

جعله ن نقل فريو عن الكاتبني املذكورين, خصوصا فيام يتعلق بمعامل البلدة إو 
نرضب لذلك مثال واحدا, قال يصف هذه املعامل بعد لجيمع بني املتناقضات, و

ملا ضايقهم البجائيون بنوا سورا يمتد من  األسبانان  « االحتالل االسباين ما خلصه:
قرص الكوكب ـ إىل قصبة البالد بعد مروره عىل  أنقاضعىل  يبرج موسى ـ الذي بن

قة عىل فِ دة جيدها متَّ لة املتعدِّ يي اطلع عىل الوثائق األصن الذإو ,»الخ  ... عيفالرجنان 
  .ن حديقة ـ رافع ـ كانت عىل حافة وادي بجايةأ

 ,د هنرن املدينة يوجَ ميلني مِ  عدِ ... وعىل بُ «ما قاله ابن فضل اهللا العمري:  إىل ولنعد
ن أإىل , »ميال...  )1(حافتي الوادي بنحو  طولو ,د حدائق ومساكنيه توجَ تَ وعىل حافَّ 

 :ىفاحلديقة الرشقية تسمَّ  ,... ويف حافتي الوادي توجد حديقتان للملك: «يقول
 .»الخ... الرفيع 

خ يف نقله ملصدر ور عىل هذه املسافة لوال تساهل املؤرِّ مرور السُّ  يتأتَّىفكيف 
وج عند حماولته ني ساعدوا عرُّ ينتمون إىل احلفصيِّ  أشخاصا فريومزور, كام ذكر 

                                                 
ىل بلدان ينسبهم إ اذكر أفرادف ,فبهم إىل الرشَّ سرها لألفراد الذين ينعقوده التي حرَّ  تكان )1(

 .أسامءهمنه ارجتل أيظهر جليا و ,القضاء والوزراء, وهم نكرات ألقابوخيلع عليهم  ,ةدمتعدِّ 
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 قرايناملل آ ألمرييعة بجاية التي كانت خاضِ  نَّ أخون بوقد اتفق املؤرِّ  ,ل بجايةالحتال
ـ وج إذ ذاك واوي صاحب جبل كوكو مها اللذان ساعدا عرُّ بن القايض الزَّ  أمحدو

وج وخري الدين عىل عرُّ  إمدادقترص مساعدته عىل تَ نه مل إف ـ خصوصا أمحد بن القايض
 ,صل بعروج عندما كان بجيجلها, وقد اتَّ اجلزائر كلِّ  بل عىل احتالل ,اسرتجاع بجاية
بن القايض  ألمحدن ترجم كام اتفق مجيع مَ  ,ساعدته يف احتالل العاصمةوعرض عليه مُ 

ب اخلالفة نه كاتَ إن قال نهم مَ بل مِ  ,صل بعروج وخري الدينهذا بأنه هو الذي اتَّ 
  .العثامنية عىل ذلك

قالتي  باألساطري ومما يلحقُ  ؤات سيدي بتاريخ بجاية هي أسطورة تنبُّ  تألصِ
ن كتب تاب مِ ال خيلو منها كِ  األسطورةطالعه امللك النارص عليها, وهذه إو )1(التوايت

ن علامء القرن يدي التوايت هذا مِ سو ,تاريخ بجاية املعتمدين عىل املصادر األوروبية
  .ليفهآالتاسع, وال زالت بعض ت

ينة بجاية التي اعتمدنا فيها عىل بعض املصادر ولنرجع مرة أخر إىل معامل مد
األصيلة التي ذكرت منها نتف يف معرض ذكر بعض أحداث البلدة, منها ما ذكره 

) عندما ترجم للشاعر البجائي أيب الطاهر عامرة الرشيف عنوان الدرايةالغربيني يف (
وعقد  ,احتلوا بجاية ة عائشة البجائية, املتهم بمدح بني غانية عندمابوالد الشاعرة األدي

ن بجاية كانت بلدة غزاة, وكان إ« فصال هاما تعرض فيه الحتالل بجاية إذ ذاك فقال:
غزاة قطعها يدخلون إىل دواخل اجلزر الرومانية وغريها ويسوقون السبي الكثري منها, 

وهناك خيمس ويقع الفصل فيه, , وينزل الناس لرشائه بحومة املذبح من جهة ربضها
ن من أن يباع بيضا وأني, دميِّ اآل ياحلال عىل ذلك, وبلغ احلال من كثرة سبومل يزل 

                                                 
ها مؤلفوها لعلامء القلعة وبجاية ابتداء من بينام مل يوجد ذكر التوايت يف كتب الرتاجم التي خصَّ  )1(

 تأسيسها.
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إسحاق بن غانية بجزيرة ميورقة, وهو بقية  أجفانالروم بسوداء من الوحش وكانت 
عيل وحييى وصال إىل شاطئ  :ن ولدي إسحاق, ومهاإ« ن قال ـ :أإىل  ,»لمتونينيالَّ 

فتلقاهم الناس عىل  )1(ة شاغرة من اجليشبجاية بمحل بيع السبي منها وكانت البلد
السبي فنولت اخليل معدة, وملا وصلت له مستعدة, والناس ما  ألهلعادة تلقيهم 

عندهم من شاهنم خرب, فطلعوا عىل جبل اخلليفة ودخلوا من باب اللوز إىل قصبة البلد 
عض معامل املدينة ته ـ لبـ عىل قلَّ  جيل وهو وصفٌ , هذا ما قاله الغربيني ,»ومتلكوا البلد

إىل  أضيفنه إ«  :وقال ,د لنا موقع الريف الذي ذكره أوال ابن فضل اهللا العمريحيدِّ 
يف ي موقع الرِّ ر العمثم بنيَّ  ,» ... بحيث صارت املدينة والريف مدينة واحدةة املدين

نزول بني ف ,»... الخ  جبلية فإهناو أما احلي ـ الريف ـ فانه يف السهل أما املدينة  «فقال: 
غانية بشاطئ الريف أسفل القصبة احلالية حيث وجدت آثار دار الصنعة ومن هناك 
طلعوا عىل جبل اخلليفة أي عىل حي سوق اخلميس, احلايل حيث مروا عىل جبل الذي 

ن حيدثوا أال زال حيمل اسمه وهو عبارة عن املقربة العتيقة التي حاول الفرنسيون مرارا 
ة, وتعرض السكان, واحتجوا احتجاجات صاخبة وكلفت عدة فها حيا لتوسيع البلد

جلان بحث من طرف احلكومة املركزية لتسوية املشكل, وبقي اجلبل عىل حالته, ومن 
اجلبل دخل اللمتونيون أو امليورقيون ـ بنو غانية ـ عىل باب اللوز التي ال زالت آثارها 

باب اللوز ذهبوا إىل قصبة وال زال حي الناحية حيمل اسم (حومة باب اللوز) ومن 
 ,) يف العهد الفرنيسبارال فورو( ,) برج موسى(بـ: البالد التي هي ما يسمى اآلن 

قرص الكوكب واختذه قائد  أنقاضعىل  األسبانوهذا الربج أو احلصن هو الذي بناه 
الح باي, وملا طال احلصار من صاجليش االسباين حصنا, وفيه حتصن عندما حارصه 

                                                 
بلغه اخلرب وهو (طريقه إىل تلمسان ن اجليش كان برفقة العامل أيب الربيع املوحدي يف إقيل  )1(

 ن االحتالل وقع يوم اجلمعة ووقت صالهتا.أكام  )بنواحي مليانة 
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 خرهم آلام من حبال إىل أعىل السور, فقتلوا عن سق بعض املجاهدين تسلَّ دون جدو
 ,فتعلق كل فريق سلام فانفك احلصار, وسقط احلصن ,عطوا املثل للبقيةأإال أهنم 

روع مثل يف الفداء, أقام هلم صالح باي روضة أواعرتافا للشهداء السبعة الذين رضبوا 
مزا للشهداء ر ,(محام الرجال السبعة) :قرب القرص, وال زال محام بسيط حيمل اسم

يف عهد مصطفى  ينه بنإوكذلك مسجدها ف ,حديثة فإهنااملذكورين, أما القصبة احلالية 
وز, ل, ملا كان طريقها عىل باب الباألمرنية عولو كانت هي امل هـ,1212باشا حوايل 

عىل العادة ن اجلامع العتيق أو اجلامع األعظم كان قرب القرص أوجبل خليفة, كام 
ن املسجد يبنى قرب إحيث  ,بعة يف البالد اإلسالمية, خصوصا يف بالد املغرباملتَّ 

ن النارص بن علناس مل يبن مسجده اجلامع قرب قرصه, أما أالقرص امللكي, وال يعقل 
ن املنصور ملا أسس القرص أقرص اللؤلؤة واملسجد األعظم الذي كان مساميا له فيمكن 

ثانيا, وقد كانت مساجد بجاية إذ ذاك تربو عىل اخلمسني, وقد بنى بقربه مسجدا 
رد فوهلا جامع عجيب من «فقال:  يوصف موقع اجلامع األعظم ببجاية الرحالة العبدر

ريب, من اجلوامع املشهورة, املوصوفة املذكورة, وهو مرشف عىل برها غيف حسنه 
 وأهلهاترتاح النفس, وه , ينرشح الصدر لرؤيتواألنسوبحرها, فهو غاية يف الفرجة 

م وعناية, فهو هبم مأهول مّ هتيواظبون عىل الصالة فيه مواظبة رعاية, وهلم يف القيام به 
 ».وخيامر األرواح ه مسلكَ وعامر, يتخلل أنسُ 

ساحة قرص الكوكب الذي  فهذا التعريف جيعلنا نرجح وجود اجلامع األعظم يف 
لتي احتفظ باسمها وموقعها إىل يومنا هذا, ا )1( كان مالصقا ومتصال بحومة باب اللوز

املنصور بعد اختاذ بجاية عاصمة اململكة بدال من القلعة  أنشأهأما قرص اللؤلؤة الذي 

                                                 
أي فيهام جل  ,مها احليان الرئيسيان للبلدة اليوم )شورالرشَّ (فحومة باب اللوز وحومة اللؤلؤة  )1(

 ني القدامى.ماكن البجائيِّ أ
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نه من إ « :وخلده الشاعر ابن محديس الصقيل بوصفه الرائع وزاد ابن خلدون فقال فيه
اللؤلؤة الذي عرف الناس هبا, فهو بحي أوابن خلدون كان  ,»قصور الدنيا  أعجب

ده رضيح أيب عيل , وباب امسيون معروف املوقع حيث خلَّ نامسيو بكان داخل با
نه دفني مقربة خارج باب امسيون, وال زال من املزارات إاملسييل الذي قال عنه مرتمجوه 

ن حتديد باب ور احلالية بدليل ما ذكرناه مِ شالبجائية, وحومة اللؤلؤة هي حومة الرش
امسيون, وموقعها احلايل  با داخل باة معامل باحلي املذكور بأهنَّ دَّ امسيون, ووصف ع

الذي ال  ىي إىل باب املرسقرب قشلة ـ معسكر ـ برجيا عند آثار باب حي الزياتني املؤدِّ 
 البجائية القديمة ال زالوا رسَ ن األُ كثريا من سكان حي الرششور مِ  نَّ إثم  ,ثارهآزالت 

 رنه ذكإ, ف)رحلته(د ذلك الورتالين يف سمية, ويؤيِّ ذه التَّ حيتفظون بعقود أمالك تثبت ه
د مقربة جبل خليفة التي زارها بعدما زار رضيح عبد احلق ن حدَّ أزيارته لبجاية, وبعد 

َ الفجيجي املوجود إىل اآلن بسفح جبل خليفة بسوق اخلميس (تُ   ,وقاسم السُّ  نويسِ
نه أته لبجاية وبعدما ذكر رزيا )حلتهر(يف  الورتالينوصف  ,دا)اسم اخلميس جمرَّ  وبقيَ 

وبقرهبا خلوة  ,نه دخل للبلدة وزار خلوة الشيخ عبد القادرإزار مقربة جبل اخلليفة قال 
, )1(زار رضيح املرجانة ثمَّ  ,بتي ـ دفني مراكش ـ ومها قرب برج اللؤلؤةأيب العباس السَّ 

ن يظهر لنا مِ  ,» الربج املذكورومن  ,ن تلك اخللوةاجلامع األعظم القديم القريب مِ  ثمَّ 
ن خلوة الشيخ عبد القادر التي وصفها الورتالين كانت داخل حي أهذه الفقرات 

اللؤلؤة وليست هي اخللوة احلالية, إذ جامع املرجانة وبرج اللؤلؤة وبقايا اجلامع 
  .ها داخل باب امسيوناألعظم كانت كلُّ 

باب البنود (وهي باب فرقة), باب  :مثل ,هباابوأن وقد احتفظت بجاية بكثري مِ 
 الخ.  ... البحر, آثار باب اللوز, آثار باب املرسى, آثار باب امسيون

                                                 
إذ كثريا ما يصف معامل احلي  ,كره الغربينيذ كان جامع املرجانة داخل حي اللؤلؤة حسبام )1(

 بوجودها يف حي اللؤلؤة أو داخل باب امسيون.



                    

518  

م وآثار دار النارص ـ أي املخيَّ  ,لييسغكام احتفظت بآثار مسجد عبد الرٰمحن الو
ن مجلة ما احتفظت به بجاية نجد مِ  الذي بناه النارص عندما كان بصدد بناء بجاية ـ ثمَّ 

(سلطاين  :وهناان للنارص بن علناس ويسمُّ هبية ينسبها السكَّ نانري الذَّ ن الدَّ موعة مِ جم
والعهود الذين تداولوا حكم  وهي يف احلقيقة ملختلف امللوك ,)1(موالي النارص)

شور الرشَّ  ني, وقد عثر بعد االحتالل بحيِّ واحلفصيِّ  ,دينواملوحِّ  ,نياحلامديِّ ـ : ك ,بجاية
بت يف هبية رضُ ذة عند حفر أساس بيت فيها كمية من دنانري ـ عىل جرَّ  ـ حي اللؤلؤة

نانري ـ التي كانت األوىل عت تلك الدَّ دي, ووزِّ عهد اخلليفة عبد املؤمن بن عيل املوحِّ 
دار الكنز) ـ : (عرف بار تُ , وال زالت هذه الدَّ وأوروبافرنسا  فوعها ـ عىل متاحِ ن نَ مِ 
)Villa du trésor ,(ندليس, األَ  اثِ ن تراثها, والرتُّ ة خمطوطات مِ تفظت بجاية بعدَّ كام اح

ـ : خارج البالد, ك اآلخروالبعض  ,واحيبعضها كان يف بعض اخلزائن املحلية والضَّ 
نه توجد منه نسخة إيف حياته بجامع بجاية, ف أمالهالذي  )شبييلديوان عبد احلق اإلِ (

ين«  :ههلِّ ني, قال كاتبه يف مستَ بخزانة القرويِّ  ث اإلمام املحدِّ  دُ اهِ الفقيه احلافظ الزَّ  أنشدَ
 ,عفا اهللا عنه(شبييل زدي اإلِ اخلطيب أبو حممد عبد احلق بن عبد الرٰمحن بن عبد اهللا األ

وكان ذلك  ,»الخ ... بجامع بجاية سنة ست وسبعني ومخسامئة  )وعن مجيع املسلمني
بذ املحتاجة يف النُّ ( :ت قريب كتابوكان إىل وق ,قبل وفاة عبد احلق بنحو الست سنني

) نقال عن مفاخر الرببر( :وقد ذكر صاحب كتاب ,) ببعض اخلزائن املحليةملوك صنهاجة
بتي الذي ) أليب عبد اهللا بن محاد السَّ واألندلساملغرب وفاس  أخباراملقتبس يف ( :كتاب

طالع هم فليُ ريَ رهم وسِ عىل أخبا الوقوفَ  أرادَ ن ومَ  «قال:  ,ترجم فيه لبعض ملوك بني محاد
 ,)ملوك صنهاجة أخباربذ املحتاجة يف النُّ وكتاب ( ,)خبار صنهاجةأيباجة يف الدِّ ( :كتاب

                                                 
 ن هذه الدنانري للتزين.نانري هو عادة نساء البلدة باختاذ قالئد مِ بقاء هذه الدَّ  يف فضلالو )1(
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  ».الخ... صاحب املهدية  )1(لحسنل ألَّفهلت الذي وكتاب أيب الصَّ 
قد وافقت قابس  «عند حديثه عن معامل قابس قال:  )رحلته(كام ذكر التجاين يف 

ء القلعة املعروفة بقلعة بنى محاد فاشتملت عىل معامل تسمى بجميع فجميع هذه األسام
لك, فالعروسان بالقلعة, مبنى بناه النارص بن علناس بن محاد, واملنار مبنى مطل 
عليها, بناه بن النارص, (وعني سالم) عني بالوادي املعروف بوادي جراوة, وهو من 

يف شعر أيب عبد اهللا حممد بن عيل بن نواحي القلعة, وحيثام ورد يشء من هذه األسامء 
 محاد, فإنام يعني مباين القلعة, فانه كان معنيا بندب تلك املعاهد كقوله من أبيات:

 رسـم وال طلـل أين العروسان ال
 وجملس النوم قد هـب الزمـان لـه
 ومـــا رســـوم املنـــار اآلن ماثلـــة

 

 و أين مـا شـاد منـه القـادة األول 
 بحادث قـل فيـه احلـادث اجللـل

ـــل ل  كنهـــا خـــرب جيـــي هبـــا املث
 ».الخ... 

  .كام ترجم الغربيني البن محاد هذا ترمجة حافلة 
فقدت بجاية مكانتها, وودعت جمدها, ومركزها الذي جعلها يف مقدمة مصاف 

, وقد تركت صورة مصغرة, تنم عن مبلغ األسبانعواصم الدنيا, عندما احتلها 
ومن واالهم, وإنام كانت مظاهر تلك  حضارهتا, التي مل تكن خاصة بطبقة امللوك

احلضارة تتجىل عىل السكان كلهم, وقد وصف هذا املظهر بدقة وتفصيل الرحالة 
قال يصف نقاوس ) Léon l’Africain( اإلفريقيليون ـ : احلسن الوزان املشهور ب

ا كانو فأهلهاكانت من أعظم املدن  :)2(نقاوس« إحد املدن التابعة لبجاية إذ ذاك قال: 

                                                 
لكته وسقطت مم ,ه حييى ملك بجايةخر ملوك بني زيري الذي حاربه ابن عمِّ آاحلسن بن عيل  )1(

 سكنه باجلزائر.أه ملك بجاية فوالتجأ إىل ابن عمِّ 
 لبجاية. األسبانوصف احلسن الوزان نقاوس يف عهد احتالل  )2(
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متحرضين, لباسهم شبيه بلباس حرض بجاية, ومنازهلم مجيلة, كام كانت هلم ديار 
ضيافة, ومدرسة داخلية عىل نفقة الدولة, ومسجد جامع, وكل مسكن له حديقة فيها 

, وبنفسج وقرنفل, األلوانمجيع أنواع الزهور, خصوصا ورود دمشق املختلفة 
, واألناقةية, وتظهر عىل أهلها النظافة, راس, وغريها, ومعظم الدور فيها املياه اجلواآل

 أخالقن املسافرين ال يفارقوهنا إال عن مضض, حلسن إلكثرة احلاممات هبا, حتى 
 . » الخ ...أهلها وكرمهم 

ن كثريا من معاهد بجاية انتقلت إىل القر واجلبال املجاورة كام أومن حسن احلظ 
مها بالقبائل احدإقويتان,  إمارتانأو  دولة بجاية دولتان عظيمتان أنقاضتكونت عىل 

عباس ثم حولت إىل  بنيل املقراين وكانت قاعدهتا قلعة آ رأسهاالصغر وكان عىل 
مواقف سكان هذين  والثانية إمارة ابن القاىض, وقاعدهتا جبل كوكو, كانت ,جمانة

باين , مواقف حاسمة, وقد حارصتا بجاية طيلة املدة التي كان اجليش االساإلمارتني
سبانيا أو وهران, كام كانوا جليش األتراك باجلزائر أإىل التموين من  وأجلؤوهمرابطا هبا, 

أحسن معني, خالف ما نسبه إليهم بعض املؤرخني ـ إذ كان كثريا ما يؤدي التنافس بني 
لت هلام الوثائق االسبانية ـ وقد سجَّ  باألسبانإىل حماولة االستعانة  اإلمارتنيرؤساء 
نه إوهران, ف أسبانخونا, منها حرب حسن بن خري الدين مع غفل عنها مؤرِّ مواقف 

حارصها عدة مرات وباخلصوص املرسى الكبري وقد كان من الصدف وجود الكاتب 
بوهران عندما تكررت ) Miguel de Servantes(الشهري ميكيل دو سريفانتيس 

ملك اسبانيا شارلكان  هجومات الباشا حسن بن خري الدين, زارها يف مهمة كلفه هبا
 Don( وايته املشهورة دون كيشوطربعد خروجه من معتقل اجلزائر, حيث كتب 

quichotte ,( خلرب يطول, حرض  األوساطحداث انقالب يف إوكانت مهمته حماولة
الكاتب االسباين دو سريفانتيس املعارك بني اجلانبني, وسجل انطباعاته يف رواية كتب 

دوار أالرجل الشجاع ) ويف وصفه هلذه املعارك ذكر بتفصيل  (ـ بهلا اخللود وسامها 
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ن كانت خليطا بني إواملقراين, والرواية و بن القايضااملشاركني حلسن باشا, خصوصا 
الواقع التارخيي واخليايل إال أهنا وصفت هذا احلصار بمزيد من التفصيل, ال يوجد 

ت, ومثلت عىل مسارح الدنيا, حتى يف املصادر األصيلة, وقد ترمجت إىل عدة لغا
  .وخلدت اسم املقراين واسم ابن القايض وجبل كوكو مع اسم حسن بن خري الدين

ن نتعرض للحياة الثقافية بتفصيل يف وادي بجاية بعدما انتقلت املعاهد أال يمكننا 
ن كثريا من تلك املعاهد اشتهرت طيلة ثالثة أن نذكر أوإنام ال يفوتنا  ,خارج البلدة

ون يم بن الفكُّ رذكر عبد الك ,تالقراءاص يف وقد امتاز بعضها بالتخصُّ  ,ونقر
عى منشور اهلداية يف كشف حال من ادَّ ( :يف تأليفه )1()هـ1073 ـ 988القسنطيني (
حال إىل بالد القبائل ون الرِّ ن كثريا من كبار علامء قسنطينة كانوا يشدُّ إ )العلم والوالية

يف إحد  )2(برناز الرتكي احلنفي أمحدكام ذكر أبو العباس ص يف القراءات, خصُّ للتَّ 
ن أشاءت األقدار أيضا  ثمَّ  ,تالقراءاعلم  ألخذغليس وى نيبَ بِ ة نه أقام مدَّ أ )فهارسه(

تتكون منطقة بجاية منطلق أعظم ثورة   مضاجع جيش االحتالل الفرنيس.  أقضَّ
عليهم كانت  أخطرهان أن الثورات عىل جيش االحتالل كانت متسلسلة, إال إ
دها صهره العامل البطل حممد امزيان يَّ أو ,التي قام هبا املقراين بوادي بجاية 1871ثورة 

                                                 
وكذلك أمحد , )حلةالرِّ (ترمجه العيايش صاحب  ,كرب علامء عرصهأمن  :ونعبد الكريم الفكُّ  )1(

 علمه وصالحه.شادا بِ أو )الطيب فحن(لمساين يف املقري التِّ 
طبع الدار  ,احللل السندسية يف األخبار التونسية :ابن الوزير الرساج يف هترمج :برناز أمحد )2(

نه اجتمع عند شيخه مدة إقامته عنده بشيخ أوقد ذكر برناز  ,)78 :ص 1ج (التونسية للنرش 
 هـ1138ن البلوي صاحب املعهد الشهري بنواحي العزازقة ـ مات برناز سنة شيخه عبد الرمحٰ 

 س.بتون
ث عنها الروائي ه كام وقعت وحتدَّ ثحداضوا ألخني إىل هذا احلصار إال أهنم مل يتعرَّ أشار بعض املؤرِّ 

 خصوصا مشاركة ابن القايض واملقراين. ,سبايناإل
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ن سوق صدوق ـ ضواحي بجاية ـ وابن احلداد عندما ناد للثورة واجلهاد بن احلداد مِ 
إليه هلرمه  يأوي ملجأً كان عمره يربو عىل الثامنني سنة, وملا عرض عليه تالمذته 

 ,رخَّ أتأاس للجهاد وين أدعو النَّ أرون كيف تتصوَّ  :زاجه رفض وقال هلمانحراف مِ و
مكم ن قاسمهم أ بعهده, وبقي مالزما ومرافقا هلم إىل وىفَّ و ,اءاء والرضَّ الرسَّ  فسأُقاسِ

 :أي ـ ام وصف فيه حالة املجتمع يف عهدهف كتابا قيِّ ن ألَّ أمرارة اهلزيمة, وقد سبق له 
ها عىل بحرُ  ع وفاضَ دَ وانترشت البِ  «ومن مجلة ما قال فيه: هـ ـ 1261حوايل سنة 

ها, فلم ختل بلدة وال قرية بل وال بيت من بدع شتى, وشاهدت ذلك بنفيس األرض كلِّ 
رست يسري جدا, ومخدت السنة واندَ  من عصمه اهللا بفضله وهويف غريي, إال مَ 

السنة  فأهللسنة بدعة والبدعة سنة فانقلبت ا ,باع اهلوتِّ ارسومها لكثرة اجلهل وغلبة 
ابوا عنه ال ينتظرون, و أما أهل غ وإذاإذا حرضوا جملسا ال يشاورون,  أذالء,غرباء 

 . » الخ ... واألمصارالبدع منهم الرؤساء والوالة والقضاء والعامل يف كل األقطار 
سنة  ة, وفيه تويفجن مدَّ يخ لد املحاكم العسكرية وبقي بالسِّ وقد حوكم الشَّ 

 هـ.1290
حيث  ,ن ال تبقى بجاية منفصلة عن األحداث التارخيية اجلسامأاألقدار أيضا  أبت

 20وذلك يف  ,ومامالصُّ  بمؤمترراها اجلبلية انعقد املؤمتر املشهور يف العامل ن يف إحد قُ إ
قبو, ويف أاملوجودة يف الطريق الرئييس بني بجاية و قرية ايغزر امقرانقرب  1956 أوت
ة بعد اندالع الثورة ل مرَّ د نظام جيش التحرير, ومهام جبهة التحرير ألوَّ ا املؤمتر حدِّ هذ

 م.1954سنة  اجلزائرية
زار بجاية يف  املدينة املنورةأدباء  أفاضل حدُ أارجتلها  بأبياتراسة ولنختم هذه الدِّ 

خزانة جامع بجاية(لها عىل ظهر خمطوط من أول القرن اهلجري اجلاري وسجَّ 
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 قال فيها: )1()ألعظما
ــا ــازهلم ي ــي من ــني ويف قلب  راحل

ــ ــئن رجع ــة يفتل ــتم بجاي  م وخلف
 أرضكمساكينها سقى الوسمي  يا

ــام ــوم ك ــابيع العل ــرحتم ين  وال ب
 ن لكـمإ اآلبـاءدوموا عـىل رشف 

 

 مـــايلآهـــال رجعـــتم إىل تبليـــغ  
 بأذيـالشوق فقـد علقـت مـنكم 

 السـكن هطـال غزيـرفكل غيث 
 اخلـايلوائلكم يف عرصـها أكانت 

ــايل ــند ع ــر مس ــة فخ ــىل الربي  ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ,)ويفجامع سيدي الصُّ (ـ ب يوسمِّ  ,)شورحومة الرشَّ ( ةكان بحي اللؤلؤ جامع بجاية األعظم )1(

لوات وبقي جامع حي اللؤلؤة املذكور للصَّ  ـ جامع اجلمعة :يأـ وصار هو اجلامع األعظم 
 عب.ثر االحتالل فكانت عىل نفقة الشَّ إن ترسيم مساجدهم ان بجاية مِ وقد امتنع سكَّ  ,اخلمس
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  )1(نبذة تاريخية عن والية تيزي وزو

أي ما يسمى ببالد زواوة, وهي عىل  ,هذه الوالية تشمل معظم القبائل الكرب
قي والية سطيف, وغربا والية عاصمة  ها من الرشق واجلنوب الرشَّ تقسيمها احلايل حتدُّ

ية املدية (التيطري), وجنوبا والية املدية (التيطري), وشامال البحر اجلزائر وبعض وال
 األبيض املتوسط.

 جوانب من تارخيها اجلغرايف:
يرجع تاريخ تقسيمها اجلغرايف إىل عهد الرومان, فالرومان الذين حكموا بالد 
إفريقيا الشاملية بتاممها (املغرب العريب) من ثالثينات القرن األول املسيحي إىل 

 قسموا البالد إىل أربع دول:  ,تسعينات القرن الثالث منه
إفريقيا وكانت تطلق عىل اجلمهورية التونسية احلالية وعاصمتها إذ ذاك األوىل: 

 قرطاجنة.
نوميديا وكانت مساحتها متتد ما بني طربقة ووادي بجاية وعاصمتها سريتا الثانية: 
 (قسنطينة).
من وادي بجاية إىل وادي ملوية ـ حدود » سيزارية ال« موريطانيا القيرصية الثالثة: 

 املغرب ـ وعاصمتها رششال.
وهي اململكة املغربية  )Mauritanie Tingitaneية (نموريطانيا التنجيتاالرابعة: 

 احلالية وعاصمتها طنجة.
                                                 

 .2271ـ  2255, ص: 5م, تيزي وزو, ج/1973الفكر اإلسالمي, امللتقى السابع: ى ملتق )1(
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 ,تابعة يف أول عهدها الروماين لنوميديا −أي بالد القبائل−كانت هذه الناحية 
وبعد ثورة يوغرطة حول حكمها  ,سنيسا يتمتع باالستقالل الداخيلوكان حاكمها ما

وصارت حتت حكم روما املبارش  ,إىل موريطانيا السيزارية (رششال) بدال من نوميديا
 بدال من االستقالل الداخيل.

وبعد تداول  ,كانت بالد القبائل قطعة من قبيلة كتامة املمتدة من دلس إىل القالة
بني زيري وانتقال عاصمة احلامديِّني من القلعة إىل بجاية بقيت بالد الدول الفاطمية ثم 

ويف أواخر  ,القبائل تابعة حلكم بجاية يف عهد احلامديِّني ثم يف عهد املوحدين فاحلفصيِّني
م, فعندئذ 1510هـ املوافق لـ 917العهد احلفيص احتل األسبان بجاية وذلك يف سنة 

إمارتان, القبائل الصغر وكان يتداول حكمها آل بالد القبائل دولتان أو  ,تكونت
املقراين وكانت قاعدهتا قلعة بني عباس ثم جمانة, واإلمارة أو الدولة الثانية دولة آل ابن 

كم جبل كوكو, كان مؤسس حلالقايض وكانت حتكم بالد القبائل الكرب وقاعدة ا
واوي قايض بجاية يف عهد احلفصيِّني ولعب  هذه الدولة الشيخ أمحد بن القايض الزَّ

دورا خطريا, حيث كان املتسبب يف احتالل عروج وخري الدين للجزائر وطرد 
األسبان, واملؤرخون متفقون عىل هذا إال أهنم اختلفوا يف كيفية االتصال فمنهم من 

واحلقيقة أنه  ,قال بأنه كاتب اخلليفة العثامين عندما رأ البالد مهددة باخلطر الصليبي
ا كان بجيجل الدخول إىل العاصمة ـ اجلزائر ـ وكان معه سامل بن ملعروج سهل عىل 

التومي الثعالبي أمريها إذ ذاك, وملا احتل األتراك اجلزائر أساءوا به الظن وبرفيقه سامل 
القايض إىل أن قتل يف بعض  بن بن التومي, فقتل عروج سامل بيده وحتارب مع أمحد

 .عائشة ةنيثاملعارك ب
لقايض كانت بينه وبني جريانه آل املقراين منافسة اجلوار, وملا صهر إن ابن ا 

موه بمواالة  األتراك املقراين وكانوا يستعملون سياسة التَّفرقة, أوقدوا نار الفتنة واهتَّ
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ه أفراد أرسته  األسبان, فكانت احلرب التي لقي فيها حتفه, وتوارث حكم اإلمارة بعدَ
ن أن اإلمارة ذهبت إىل أواخر العهد الرتكي, بخال خني مِ ف ما ذهب إليه بعض املؤرِّ

سها, وهذا احلسني الورثالين ( ) أنه ملا وصل رحلته) ذكر يف (1193ـ 1125مع مؤسِّ
هاريج بالقبائل الكرب, قال:  ونزلنا عند املعظَّم سيِّدي حممد بن القايض «إىل جامع الصَّ

ا ثم مات (رمحة اهللا عليه) بعد عىل احلج ومشى معن )1(الرشيف سلطان زواوة وعاهدنا
 » .1180خروجنا من املدينة املرشفة ودفن بباب الينبع يف شهر حمرم سنة 

وكثريا ما كان األتراك يكتفون بتعيني  ,كان احلكم الرتكي ببالد القبائل صوريا
ويف احلقيقة كانوا هم الذين يسرتضون بعض  ,بعض القواد وفرض الرضائب الرمزية

تاريخ إفريقيا )يف كتابه: (Mercierايا, ومن ذلك ما ذكره املؤرخ مريس(القبائل بالعط
 . )Histoire de l’Afrique Septentrionale ( الشاملية)

ـ املمرُّ الرئييس بني  البيبانثار قبائل بني عباس واحتلوا  1823ويف صيف «قال: 
كي من املرور, وذلك لسبب  أنَّ باي قسنطينة اجلزائر وقسنطينة ـ ومنعوا اجليش الرتُّ

وعده, فثاروا عىل  ن مَ ر يف تلك السنة عَ د هلم بدفع مخسامئة كبش سنويا, وتأخَّ تعهَّ
ن سنتَني, هاجم أثناءها قبائل بني عباس بجاية  األتراك, ودامت هذه الثَّورة ما يقرب مِ

 , خلرب يطول. »وقتلوا واليها 
يثورون املرة بعد املرة  ,ضيمكان سكان هذه املنطقة باتفاق معظم املؤرخني أباة ال

عىل احلكام كيفام كانت أجناسهم ودياناهتم ونظام حكمهم, اعرتف هلم الفينيقيُّون 
, وتقربوا إىل رؤسائهم باملصاهرة, وكذلك )2(باالستقالل الداخيل طيلة عهدهم

                                                 
غر والكُرب ليدعوَ الناسَ إىل احلجِّ  إن الورثالين ملا عزمَ عىل احلجِّ  )1( عقدَ رحلةً إىل القبائل الصُّ

 حسب العادة املتَّبعة إذ ذاك.
خ ستيفان غسيل  )2( صه  )تارخيه(يف   )Stéphane Gsell(ذكر ذلك بتفصيل املؤرِّ الذي خصَّ

 لإلمارات الرببرية بني عهدي قرطاجنة وروما.
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ومانيون يف أوائل عهدهم, إال أهنم بعد ثورة يوغرطة نكصوا عىل أعقاهبم,  الرُّ
ا االستقالل باحلكم املبارش, وهلذه األسباب ثاروا عليهم عندما أتيحت هلم واستبدلو

 الفرصة لالنتقام.
خ إىل هذه الثورات التي وقعت ابتداءً من سنة  م ودامت إىل 253مل يرش أي مؤرِّ

خو العهد الروماين منهم 297إىل سنة  290م, ثمَّ من سنة 260سنة  ض هلا مؤرِّ م, وتعرَّ
تاريخ الشامل ) يف كتابه: E.CAT.professeur de l’Ecole Supérieure d’Alger( كاط

ام روما 85ص:  ,1(ج/ اإلفريقي ), قال: إن الربابرة اغتنموا فرصة خالفات حكَّ
 . 253فثاروا عليها سنة 

خون إال أنَّ نقوش احلفريات التي  ث عنها املؤرِّ وكانت ثورة خطرية, وإن مل يتحدَّ
هات ة جِ ـ خصوصا يف حفريات سور الغزالن, ومدينة تازولت المبيز  عثر عليها يف عدَّ

ون بابار  ان جبال بابور الذين كانوا يسمَّ ار نجد سكَّ ن مجلة الثوَّ تنا عليها, فمِ ـ دلَّ
)Babares) :ون ان جبال القبائل الكرب الذين كانوا يسمَّ ) Quinquegentiens), وسكَّ

ن هؤالء الثوار كان يقودهم أربعة رؤساء إ«كانكوجونتيان , ثم ذكر قبائل أخر فقال: 
غر, فقصدوا مدينة سور  ون ملوكا, وكان الثَّائرون من القبائل الكرب والصُّ يسمَّ

صارها قاومهم ( ) قائد البلدة, فاهنزم الثوار Q.Gargilius Martialisالغزالن, وبعد حِ
ريه Martialis), ثم تابع قائد السور (Faraxوعىل رأسهم القائد الرببري فراكس ( ) سَ

بال بابور ليلتقي مع زميله ماكرنوس دسيانوس ( ) رئيس Macrinus Decianusنحو جِ
ن  نوميديا, إال أنه مل يصل إليه, فقتله الثوار يف معركة, وكان هؤالء الثوار راجعني مِ

دت هذه الثَّورة بعد سنوات ـ أي: سنة »ختريب ميلة ... الخ  ـ ومل تنته  290, ثمَّ جتدَّ
يلة سبع سنوات, إىل أن جاء إمرباطور روما نفسه ملحاربة القبائل الكرب, وقد ط

دَ  جِ ل هذا االنتصار بنصب تذكاري وُ حفريات كنيسة بجاية بعد االحتالل  يف سجِّ
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إىل التَّقسيم اإلداري الذي وقع إثر إمخاد نار الثورة, وختم  كاطالفرنيس, ثمَّ تعرض 
دة يف كلِّ جهة اإلم«حديثه يف املوضوع بقوله:  رباطورية الرومانية كانت حتسُّ أهنا مهدَّ

ن الرببر, وقد بذلت هناية اجلهود إلنقاذها من اخلراب العاجل   , وهذا نص مقاله:»مِ
 «L’Empire romain se sentait partout menacé par les Berbères et on 

faisait les derniers efforts pour le sauver d’une ruine umminente». 

ومانيون يف عهدهم خططوا طرقا كتب هلا اخللود, فمن ذلك الطرق التي  كان الرُّ
غر والقبائل الكرب ثم قبائل احلدرة.  تشق القبائل الصُّ

كانت هذه املنطقة يف أواخر العهد الرتكي ويف أوائل عهد االحتالل الفرنيس 
 تعرف هبذا التقسيم:
و احلالية.: والية تيزي وزالقبائل الكرب 
وادي بجاية.القبائل الصغر : 
: من جبال بابور حيث توجد إيكجان ـ مركز انطالق الدعوة قبائل احلدرة

الفاطمية ودولتها ـ ببني عزيز قرب مدينة مجيلة األثرية, ومتتدُّ إىل امليلية وجيجل, 
بوا  وبعض أهلها ينتمون كبقية القبيلتَني إىل العنرص الرببري الكتامي, إال أهنم تعرَّ

غر والكرب فقد احتفظوا بلغتهم األَصلية.  بخالف القبائل الصُّ
فالطريق التي كانت تربط بني بجاية ودلس وتشقُّ بالد القبائل الكرب, إذ مترُّ عىل 
قرص كبوش, فجامع الصهاريج, فتورقة, ثم دلس, هي التي بقيت يف العهد اإلسالمي مترُّ 

هنا الرَّ عليها القوافل, وآخر مَن سجَّ  الة الورثالين حوايل ل املرور عىل بعض مدُ  .ه1180حَّ
هنا  احيل ومدُ هريان: البكري واإلدرييس, عىل الطريق السَّ االن الشَّ ث الرحَّ كام حتدَّ

 كام سنبيِّنه.
ثم الطريق التي تشقُّ القبائل الصغر ـ أي: من بجاية إىل سور الغزالن ـ ومترُّ عىل 
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دت يف العهد تيكالت, آقبو, مشدالة,  ستعملة إىل أن جدِّ سور الغزالن, فإهنا بقيت مُ
احلية ـ التي  الفرنيس, والثالثة التي تشقُّ قبائل احلدرة ـ وهي املعروفة اآلن بالطريق السَّ

 تربط بجاية بجيجل, ومترُّ عىل زيامة املنصورية.
من «ذكر اإلدرييس الطريق الساحلية التي تربط عاصمة اجلزائر ببجاية فقال: 

جاج  18اجلزائر إىل تامدقوس رشقا  ميال...  20ميال, ومن تامدقوس إىل مرسى الدَّ
صنٌ دائر, وبرشها قليل, وربام فرَّ عنها أكثر  جاج كبرية القطر, هلا حِ ومدينة مرسى الدَّ
ن قصد األساطيل إليها ـ كالنُّورمانيون ملوك صقلية,  يف خوفا مِ أهلها يف زمنِ الصَّ

ة كانوا يشنُّون  واحل إذ ذاك ـ وهلا مرسى مأمون, وهلا أرض ممتدَّ الغارات عىل السَّ
نطتهم مباركة, وسائر الفواكه  لة, وإصابة أهلها يف زرعهم واسعة, وحِ وزراعات متَّصِ
والُّلحوم هبا كثرية, وتباع بالثَّمن اليسري, والتِّني حيمل منها رشائح طوبا ومنثورا إىل 

واألمصار, وهي بذلك مشهورة, ومن مدينة مرسى  سائر األقطار وأقايص املدائن
جاج إىل مدينة تدلس  نة, هلا سور حصني, وديار  24الدَّ ميال, وهي عىل رشف متحصِّ

هات, وهبا رخص الفواكه واألسعار واملطاعم واملشارب ما ليس يوجد بغريها  ومتنزَّ
ن أرضها مثله, وهبا الغنم والبقر موجود كثريا, وتباع مجلتها باألثامن اليس رية, وخيرج مِ

 . )1(»ميال 90ميال, ويف البحر  70إىل كثري من اآلفاق, ومن تدلس إىل بجاية يف الربِّ 
م) 1094هـ/املوافقة لـ 487وقد وصف قبله زميله أبو عبيد البكري (املتوىف سنة 

كر ) بعض هذه النواحي التابعة لوالية تيزي وزو احلالية, فذاملسالك واملاملكيف كتابه: (
الطريق التي تربط بني أشري ـ عاصمة زيري بن مناد وولده بلكني ـ ومرسى الدجاج 

: وتُعرف بسوق محزة, وهي مدينة عليها سور محزة«ومتر عىل محزة (البويرة) فقال: 
وخندق, وهبا آبار عذبة, وهي لصنهاجة, وكان نزهلا محزة بن احلسني بن سليامن بن 

                                                 
 .)م1154هـ 548(من كتاب نزهة املشتاق لإلدرييس  )1(
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إىل بني جناد, وهي مدينة  )منها(بن أيب طالب,  احلسني بن عيل بن احلسن بن عيل
جاج  ».صغرية عىل جبل, بينها وبني البحر نحو ميل, ومنها إىل مرسى الدَّ

وهناك مدينة تسمى محزة, نزهلا «وقد قال البكري يف أول تعريفه ملدينة محزة ما ييل: 
ه من البنني وبناها محزة بن احلسن ... واحلسن بن عيل هو الذي دخل املغرب, وكان ل

ىل بلياس وهي يف جبل عظيم ومن بلياس إىل مرسى إمحزة هذا, وتسري من محزة 
الدجاج ومدينة مرسى الدجاج قد أحاط هبا البحر من ثالث نواح, وقد رضب سور 
من الضفة الغربية إىل الضفة الرشقية, ومن هناك يدخل إليها وأسواقها ومسجد 

 مأمون لضيقه, وقرب قعره, ري, وهلا مرفأ غجامعها داخل ذلك السور, له باب واحد
وهبا عيون طيبة يسكنها األندلسيون, وقبائل من كتامة (وهذا دليل عىل أن كتامة كانت 

جاج التي أظن أهنا رأس ماتيفو   Capمتتد من القالة إىل دلس وجتاوز دلس إىل مرسى الدَّ

Matifou وبرشقيها مدينة بني جناد, وهي أصغر منها (.« 
البكري يف موضع آخر بعد أن ذكر مرسى اجلزائر وسامها جزائر بني مزغنى وقال 

مرسى الدجاج وهو صيفي ويليه مرسى مدينة بجاية أزلية آهلة عامرة بأهل «قال: 
األندلس برشقيها هنر كبري تدخله السفن حمملة وهو مرسى مأمون..ومرسى بجاية هو 

ا املرسى يف تلك اجلبال قبائل كتامة ساحل قلعة أيب الطويل (قلعة بني محاد) وعىل هذ
وهي شيعة يكرمون من مال إىل مذهبهم ويربون من وافق اعتقادهم ثم ييل مرسى 

ة يف جبل كتامة عني األوقات (وقد ذكر غرائب هلذه يبة وعىل مرسى سبيببجاية سب
هذه املواضع كلها من جبال كتامة معادن النحاس ومنها حيمل  وعىلالعني)..ثم قال..

 ». إفريقيا وغريها وهبذا اجلبل حجر الالزورد الطيب إىل
ثم نجد يف أواخر القرن الثاين عرش اهلجري الرحالة احلسني الورتالين يذكر كثريا 
من املدن والقر التي مر عليها بعد أن غادر مسقط رأسه, فمر عىل متقرا, ثم قلعة بني 
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ني برتون, وبني عيسى, عباس, ثم بوجليل فأوالد سيدي هبلول, فبنى منجالت وب
 فدلس.

النحوي  يوعند رجوعه من دلس مر عىل بني فرواسن وذكر أهنا بالد ابن معط
) ثم يصاحب األلفية الذي عناه ابن مالك يف ألفيته حيث قال: (فائقة ألفية ابن معط

جامع الصهاريج (ويف جامع الصهاريج ذكر الورتالين أنه نزل عند حممد بن القايض 
 ), ثم مرَّ عىل بني بوشعيب, وبني حييى, وورجة, ثم متقرا, فبني ورتالن.سلطان زواوة

هذه يف اجلملة اخلطوط الرئيسية لتاريخ والية تيزي وزو عرب تارخيها الفنيقي 
 والروماين واإلسالمي قبل االحتالل الفرنيس.

 تاريخ الوالية بعد االحتالل الفرنيس:
ديسمرب  23األمري عبد القادر أي يف  إن احتالل هذه تأخر إىل أن انتهت مقاومة

1847. 
فعندما ألقى األمري السالح, كانت فرنسا هتيمن عىل بالد اجلزائر بحدودها احلالية, 
من املغرب إىل تونس, ما عدا بالد القبائل: الكرب والصغر وقبائل احلدرة, أي ما 

 نوبا.بني سهول متيجة غربا, ومرفأ القل رشقا, ومرتفعات جمانة وسطيف ج
كانت احلكومة الفرنسية مرتددة يف اإلذن لقادة جيشها عىل شن هذه احلرب, إذ 

)يف البحر األسود يف آسيا, ومل Criméeكان جل جيشها بحروب شبه جزيرة القرم (
إىل  1849تأذن هلؤالء القادة إال بعد رجوع اجليش, فدامت حرب القبائل من سنة 

ه عىل موافقة احلكومة عىل احلرب, أسهل , اختار اجليش الفرنيس بعد حصول1857
 Saintاملناطق الثالث, وهي منطقة قبائل احلدرة, فهامجها الكولونيل سانطارنو (

Arnaud وكانت ميادين القتال ما بني ميلة وجيجل ورغم اجلهود التي بذلت فقد باء (
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 أن عني بالفشل الذريع, وانسحب اجليش الفرنيس, وبقيت احلالة عىل ما كانت عليه إىل
, ويف 1858إىل سنة  1851واليا عاما باجلزائر من سنة  )Randonاملاريشال راندون (

تلك األثناء ظهر يف بالد القبائل الثائر الشهري الرشيف بوبغلة وقتل كثريا من القواد 
ألنه قىض مدة قائدا ) Randonاختارت فرنسا املاريشال راندون(  ,الذين عينتهم فرنسا

ثم إنه توىل إدارة الشؤون السياسية بوزارة  ,1838ائر أي ابتداء من سنة عسكريا باجلز
وقد هيأ خطة , 1850ثم توىل وزارة احلرب سنة  ,احلرب التي كانت اجلزائر تابعة هلا

وبمجرد وصوله إىل اجلزائر  ,لفتح بالد القبائل والقضاء عىل الثائر الرشيف بوبغلة
الرابطة بني  الرئيسية د الطرق فأحيا الطريقفابتدأ بتخطيط وتعبي ,سلك طريق روما

بجاية ودلس, ثم طريق ما بني مدينة سور الغزالن وسطيف فبجاية, وعندئذ هاجم 
قبائل احلدرة ثم القبائل الصغر, فقىض عىل املقاومة هبام, وقد كان سبقه للهجوم عىل 

عباس فأحرق قبائل بني  1844القبائل الصغر سلفه املارشال بيجو الذي هاجم سنة 
دورهم, وقطع أشجارهم, إال أنه لقي مقاومة ألزمته االنسحاب, قىض راندون عىل 
 وبقبائل احلرضة وتتبع خطته اجلهنمية يف القبائل الكرب ,املقاومة بالقبائل الصغر

بالقبائل الكرب ثم هاجم بجاية سنة  1850وكان الرشيف بوبغلة ظهر حوايل سنة 
) Pelissisوادي سيباو حاربه املاريشال راندون واملاريشال(وبعد انتقاله إىل  1851

ثم استشهد بوبغلة يف معركة  ,فرجعوا بخفي حنني) Bosquetواجلنرال بوسكى (
ويف هجومات , 1854بسيطة مع السكان بضواحي تازمالت خلرب يطول وذلك سنة 

مرة يف تاريخ  الوايل العام راندون عىل القبائل الكرب ظهرت املقاومة العنيفة ألول
حرب اجلزائر مل تسبق مشاهدهتا للجيش الفرنيس فبهرته, وملا بحث عنها وجدها فرقة 
املسبلني, وكتب عن نظامها كثري من قادة اجليش, ورصح واحد منهم يف مذكراته 

لرؤسائه أن شعبا يوجد فيه مثل هذا النوع من املقاتلني ينبغي أن يقرأ  وتقاريره الرسمية
وللذين كانوا يدعون إىل اختاذ االستعامر االنكليزي لبالد اهلند مثال له ألف حساب 
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إن األمة اجلزائرية التي يوجد فيها مثل هذا النوع من «يقتد به قال اجلنرال هانطوط: 
كام هبرت اجليش الفرنيس وعىل رأسه الوايل » املقاتلني ال ينبغي أن نغرت ونشبهها باهلنود 

فاطمة نسومر, إذ هي التي كانت حترض املسبلني والسكان  الالعام راندون, املجاهدة ل
عىل املقاومة بحيث إن جل من كتب عىل مقاومة بالد القبائل الكرب ذكروا أن املقاومة 

 ت الال فاطمة نسومر يف قبضة الفرنسيني أسرية.عخفت من وطأهتا بل انتهت, عندما وق
ال فاطمة أحدثت مدينة تيزي ففي هذه احلرب وبعد إلقاء القبض عىل الزعيمة ال

كام أحدث حصن آخر بسوق , 1856فيها حصن عسكري وذلك سنة  يوزو وبن
 Fort National ) األربعاء لبني يراثن سمي بحصن نابليون ثم صار احلصن الوطني (

فرضت فرنسا رضيبة مالية  1857بعد انتهاء مقاومة بالد القبائل الكرب حوايل سنة 
أخذت منهم رهائن إال أهنا أبقت نظمهم الداخلية التي جر فادحة عىل السكان و

العمل هبا عندهم منذ قرون منها انتخاب املجالس البلدية والعاملية وتعيني األمناء وأمناء 
 .)1(األمناء والعوائد يف كثري من األحكام وما إىل ذلك

 التقسيم اإلداري لوالية تيزي وزو:
 1851صف نوفمرب تاألول مؤرخ يف منوقع هذا التقسيم بقرارين حكوميني 

بالنسبة إىل منطقة دلس,  1854بالنسبة إىل منطقة ذراع امليزان, والثاين مؤرخ يف أوت 
وهاتان املنطقتان مها اللتان كانتا تشمالن معظم قبائل زواوة الذين تتكون منهم والية 

ج بوعريريج وقد بقيت قبائل أخر أضيفت إذ ذاك إىل مناطق بر ,تيزي وزو احلالية
 كبني مليكش وغريها.

                                                 
راته املسامة:  Laoustذكر هذا التقسيم الكولونيل  )1( مذكِّرات ووثائق متعلقة بثورة القبائل (يف مذكِّ

:م.1902طبع جوردان باجلزائر , )م1857ـ  1846 الكرب 

       (Notes et Documents concernant l’insurrection de 1856-1857 de la Grande 

Kabylie). 
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 منطقة ذراع امليزان:
كانت تشمل جمموعة قبائل قشتولة: فريقات بني اسامعيل, بني كوىف, بني منداس, 

ثم قسمة جرجة  ,بني بوغردان, بني بوغدو, مشت راس ايغيل ايموال, الرشفة الخ
ي صدقة التي التي كان يطلق عليها يف العهد الرتكي (باشا غاليك جرجرة) وتشمل بن

كانت بدورها تشمل قبائل بني بوشناشة, اقدال, أوالد عيل, أويلول, بني رقان, بني 
شبالة, بني أمحد, تاقمونت اجلديد, ثم جمموعة زواوة أو احتادية قر زواوة 

)Confédération وهي تشمل قبائل بني يني, بني وسيف, بني بوعكاش, بني (
ي بويوسف, ايليتن الخ, ثم جنوب جرجرة بودرار, بني منقالت, بني عطاف, بن

 الرشقي بني قانى, بني أوعكور ومشذالة.
 منطقة دلس:

وكانت تشمل ما كان يعرف يف العهد الرتكي ببشاغاليك وادي سيباو: عمراوة, 
العزازقة,  بني خليفة, برتونة, معاتقة, بني عيسى, بني دوالة, بني واقمون فليسة البحر

تاورقة, يرس, بني جير, وكانت مدينة  بني يراثن, بني ثورةبني يتورغ بني فراوسن, 
تابعة ملنطقة دلس, هذه يف اجلملة القبائل التي تتكون  –مركزا عسكريا  − ))1تيزي وزو

منها هذه الوالية وقد اشتهر الكثري منها يف خمتلف مراحل العهود اإلسالمية بمراكز 
ظ بقوانينها الداخلية التي أثارت إعجاب علمية ما زالت منها بقايا إىل يومنا هذا حتتف

هد اليلويل وأمحد بن إدريس عاملتخصصني يف بحوث تطور التعليم يف العامل وذلك كم
وغريها, ومن جيهل اليوم من رجاالت العلم يف خمتلف بالد العامل اإلسالمي أسامء 

سني, المعة كاملشذايل, واليتورغي, واملنجاليت, والغربين, والرياتني, والفراو
                                                 

نام اختريت قاعدة الدائرة ثم الوالية ملوقعها اجلغرايف الذي جعلها وسط القبائل خصوصا وإ )1(
 وأن دلس التي كانت قاعدة منقطعة ومنعزلة.
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أبو القاسم املشذايل  :واليليتني, وغريهم فأرسة املشذايل أنجبت كثريا من كبار العلامء
وولده أبو الفضل الذي انتقل إىل دمشق ومأل ذكره الدنيا, وترمجه تلميذه السخاوي يف 

جالل الدين السيوطي, ونارص  هكام ترمج» الضوء الالمع يف بيان علامء القرن التاسع « 
ذايل الذي أحدث ثورة ثقافية يف عهده, تطور بسببها الفقه املالكي وماشى الدين املش

عرصه, ونفى عنه اجلمود الذي كان يتهم به رجاله, وقد خصه العامل الشيخ الفاضل 
ابن عاشور قبل وفاته بدراسة قيمة نرشها يف جملة املجمع العلمي العريب بدمشق, 

نرش «وجاوره سنني وترمجه يف كتابه القيم:  واملنجاليت الذي أخذ عنه ابن زاكور الفايس
وقد جدد طبعه أخريا بالقرص امللكي يف » أزاهر البستان فيمن أجازين باجلزائر وتيطوان 

املغرب, كام اشتهر كثري من أفراد أرسة املنجاليت وأرسة الغربيني ومنهم أبو العباس أمحد 
واشتهرت أرسة  ,علامء زواوة الذي ترجم لكثري من» عنوان الدراية « الغربيني صاحب 

املؤلف  )1(وعبد الرٰمحن الوغلييس ,الغربيني بكثري من أفرادها توارثوا واستوطنوا تونس
الشهري وتلميذه عبد الكريم اليتورغي وقد اشتهرت بالد القبائل بأهنا حافظت عىل علم 

هورة بقراءة وكانت هذه القراءة مش ,أي القرن احلادي عرش ,القراءات إىل العهد األخري
زواوة, وقد شد الرحال العامل املقرئ أبو العباس أمحد برناز احلنفي الرتكي األصل التونيس 
البلد شد الرحال إىل بني وغليس لألخذ والرواية عن أحد كبار املقرئني من تالمذة الشيخ 

ه بشيخ يف فهرسته أنه يف مدة إقامته ببني وغليس اجتمع عند شيخ رعبد الرٰمحن اليلويل وذك
شيخه عبد الرٰمحن اليلويل, فحقق تاريخ وجود عبد الرٰمحن اليلويل وحدده, تويف أمحد برناز 

 .هـ وترك عدة تآليف1138هذا بتونس سنة 
كام اشتهرت بالقبائل الكرب زيادة عن القر املذكورة قرية كانت من أعظم  

سسات الالجئني هنا من مؤإ :املراكز العلمية وهي قرومة بدائرة األخرضية قيل

                                                 
رر املكنونة يف نوازل مازونة(قد نقل فتاويه صاحب:  )1(  .)املعيار(, والونرشييس يف: )الدُّ
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األندلسيني وقد أنجبت كثريا من العلامء كام حل هبا أفراد من أرسة املقري التلمساين 
ومل يفارق العلم هذه النواحي, فقد  ,توارثوا العلم فيها إىل عهد االحتالل الفرنيس

هاجر بعد االحتالل الفرنيس ثلة من علامء زواوة إىل دمشق صحبة املجاهد الشيخ 
كالوي الرياتني, وقد كان من حسن احلظ أن حظوا برتاجم من معارصهم املهدي السَّ 

حلية البرش يف تاريخ هـ يف تأليفه القيم (1335هـ ـ 1253الشيخ عبد الرزاق البيطار 
) اقتطفنا منه بعض الفقرات لنستدل هبا عىل أن كثريا من الباحثني القرن الثالث عرش

لغون يف وصمه باالنحطاط وضعف جيازفون يف أحكامهم عىل ذلك العهد ويبا
كالوي أستاذ ابن احلَّداد (بطل ثورة  ...الثقافة الخ, قال البيطار يف ترمجة املهدي السَّ

وقد أخذ عنه كرباء دمشق وعلامؤها وحكامها وفضالؤها وأخذ عنه «), قال: 1871
وة مل ظاحلدمشق إذ ذاك ـ هذه  يلاالوزير الكبري واملشري العظيم اخلطري أمحد عزت باشا و

ينلها األمري عبد القادر مع غزارة علمه وسمعته يف اجلهاد الطويل ـ وكان رفيقه يف 
ن بني وغليس 1285ـ  1240اهلجرة تلميذه صالح السمعوين ( , قال يف »هـ) وهو مِ

له منظومة يف الفقه املالكي وحشاها, ثم رشح الرسالة يف علم امليقات, «ترمجته البيطار: 
مز واإل قد مجع فيه ما تات, وله تاريخ عىل طريق الرَّ امء واإلشارة, وصل ينرشته يد الشَّ

فيه لقدوم حممد رشدي باشا ... وله فيه أسلوب عجيب وطريق نادر غريب, وكان 
الخ.. كام كان من مجلة املهاجرين » صاحلا تقيا, وفاحلا نقيا, رفيع املقام, وافر االحرتام 

لدليس حفيد املهدي السكالوي وغريهم, وكان لصالح من بالد القبائل حممد املبارك ا
معوين ولد اشتهر يف املرشق واملغرب, وهو الشيخ طاهر اجلزائري املولود سنة  السَّ

أعالم , وقد ترمجه كثري من العلامء كصديقه أمحد تيمور باشا يف كتابه: (»هـ 1268
لسلفي الشهري حمب وتلميذه العامل ا )Laoust( )1(), واملسترشق هنري الوستاملغرب

                                                 
خ يف ربيع  )اجلديد جملة املغرب(نرش هنري الوست هذا بحثا قيام يف  )1( التي  1935ـ  1354املؤرَّ

ث فيه عن )احلركة اإلصالحية السنية املعروفة بالسلفية(كانت تصدر بتطوان حتت عنوان:  , حتدَّ
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ين اخلطيب املتوىف نقتطف منها بعض الفقرات ألن الرجل أحق بالعناية وقد  ,أخريا الدِّ
كان بارا لوطنه (اجلزائر) فقد زارها قبل احلرب العاملية األوىل وزار معاملها وكان يتكلم 

 ), نقلته جملةشيخية, قال حمب الدين اخلطيب يف مقال عنوانه: (يلالقبائلية األص
هو الذي ربى : «1937املوافق ليوليو  1356الشهاب بعددها املؤرخ يف مجاد األوىل 

عقيل, وهو الذي حبَّب إيلَّ هذا االجتاه الفكري, منذ كنتُ طفال إىل أن رصتُ رجال, 
 وال أعرف مؤلفا وال حامل قلم نشأ يف ديار الشام إال وقد كانت له صلة هبذا املريب

ه وسعة فضله, إما مبارشة أو بواسطة الذين استفادوا منه, األعظم, واستفاد من عقل
وكل الذين جاهدوا هناك ألجل احلرية, ويف سبيل املعارف وإلحياء علوم السلف, 
وإلعادة جمد العروبة واإلسالم, إنام كانوا من إخوانه وهو واسطة عقدهم, ورأس 

ل عقله وسعة جمالسهم, أو من طبقة تالميذه, وهو مرضب األمثال عندهم يف كام
وأهم كتب السلف النافعة التي نرشها «... إىل أن يقول: ...» إطالعه التي ال حد هلا 

النارشون  إنام نرشوها بإشارته وحتريضه, وأنا وكل من نرش لسنا إال قطرة يف بحر اخلري 
الذي كان يتدفق من صدر هذا العامل الذي كانت الدنيا ال تساوي عنده جناح بعوضة 

والعلم  لفيها أمنية إال أن ير عز اإلسالم يعود كام كان يف أيام القوة والعد وليس له
وتقو اهللا عز وجل, إين ألرمي نفيس بالعقوق وإنكار اجلميل كلام فكرت يف إبطائي 
حتى اآلن عن القيام بحقه عىل التاريخ ... وحياة الشيخ طاهر اجلزائري حياة دور من 

والبد أن أقوم هبذا الواجب يف  ,ألمة يف حقبة من حياهتاأدوار اإلصالح بل هي تاريخ ا
 ».يوم من األيام ... الخ 

وقد أذاع أخريا أمحد اجلندي رئيس دائرة املجمع العلمي العريب بدمشق حديثا 
أما عمله يف حياته «... قال فيه:  1969الكريم بإذاعة لندن يف مارس  لخصه للراح

ه يفعمل عىل نرش العلم والثقافة وتنب ,لمه الغزيرفقد اجته إىل ناحية اإلصالح رغم ع
                                                                                                                            

 م.1917التي أصدرها طاهر اجلزائري سنة  )املجلة السلفية(
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كان هذا الرجل حيب العرب «, وبعد أن حتدث عن وظائفه يف التعليم قال: »اجليل ... 
ويعطف عىل قضيتهم ويسعى إىل تقدمهم وتعليمهم, وأبرز ما كان عند الشيخ حافظته 

جلأ الشيخ «دة أدلة قال: , وبعد أن استدل عىل ذلك بع»العجيبة فإذا قرأ شيئا حفظه ... 
فكان يشرتي  ,إىل ذاكرته فاختذها وسيلة إىل العيش عيش الكفاف يستعني هبا عىل احلياة

املخطوطات بأثامن بخسة ويبيعها فريبح هبا درهيامت تساعده عىل اإلنفاق, وكانت 
ون نفسه تأبى أن يمد يده إىل أحد مهام تكن منزلته, حتى لقد كان العظامء يف زمنه يرهب

 ,فإذا فعلوا كان ذلك إيذانا بالفرقة التي ال لقاء بعدها ,أن يعرضوا عليه العون املادي
عىل تأسيس املكتبة الظاهرية فجمع هلا..وللشيخ  لوكان أستاذا جليله, وهو الذي عم

يف املكتبة الظاهرية جمموعة من األوراق املكتوبة والتعليقات التي سطرها بخطه أثناء 
ة الطويلة, وال ندري متى يتاح الظهور هلذه األفكار املبثوثة ? ومن الذي مطالعته الكثري

 .)1(»يقدم عىل فض هذه األوراق واإلطالع عىل ما فيها من نفائس 
م, ويعلم كلُّ باحث  فتَني امتاز هبام املرتجَ وإنني أردتُ أن أذكر ناحيتَني أو صِ

كر ال يغرت بالظَّواهر واملجاملة أنَّ سبب ين ومتقمصيه يف  مستقل الفِ إفالس إعادة الدِّ
البالد اإلسالمية عامة, ويف بالدنا باخلصوص هو الطَّمع يف األغنياء ومد األيدي 
للطالح والصالح ووقوع الداعي يف فخِّ ممديه اجلهال أو املغرضني الذين يتحكمون يف 

ننا رأينا الداعية فيوجهونه كيفام شاءوا, وينخدع ألحكامهم عليه حتى يغرت بنفسه, فإ
أنه كان يعتمد عىل نفسه وجل تالمذته وزراء وذوو شأن يف احلكومة ووصلت به 

ن عرضوا عليه اإلعانة أو إنزاهته إىل أن صار أقرب الناس إليه خيشون من مقاطعته 
), والشيخ (رمحه اهللا) كان من علامء احلديث وأن علامء احلديث شعارهم يف الوعدة(

                                                 
الدنيا, ثم أليس من  أليس من العقوق أن تغفل اجلزائر عىل مثل هذا االبن البار الذي مأل ذكره )1(

رات وتساءل  وال ندري متى يتاح الظهور « حقِّ اجلزائر أن جتيب الكاتب الذي ذكر هذه املذكِّ
 ».هلذه األفكار املبثوثة ? 
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اتركوا اليأس مما يف أيدي الناس «إجازاهتم هو قوهلم:  توصياهتم التي خيتمون هبا
وقال  ,(فأين هؤالء ?) وقد مثلها مرتمجنا يف وقت طغت فيه املادة» تعيشوا أعزة 

حذق اللغات العربية والرتكية والفارسية عىل السواء «  :الوست عن نشاطه يف سوريا
حتت  1878قام يف سنة مع مشاركة يف مبادئ العلوم الغربية, وأسس خزانة دمشق, و

إرشاف مدحت باشا بتنظيم التعليم يف سوريا التي ما يزال ذكره فيها حمفوظا يف روعته 
 .»كام أنه شن الغارات عىل االستعامر الرتكي

ولنختم هذه الدراسة بالرجوع إىل احلديث عن والية تيزي وزو فإهنا بعد أن  
فكان  1871اهلدوء اندلعت ثورة  والقوا فيها نوعا من 1857احتلها الفرنسيون سنة 

ف الداخيل للجامعات وفرض رضيبة عىل جمموع السكان  من نتائجها إلغاء الترصُّ
مليون فرنك ومصادرة نصف مليون هكتار (وزعت فيام بعد عىل  32قدرها 

شارك فيها  1871املستعمرين) والذي يلفت النظر واهتم له الفرنسيون هو أن ثورة 
ألف قبائيل: رجال ونساء وصبيان من جمموع السكان الذين كان ومحل السالح مائتا 

) وهذه النسبة نادرة يف تاريخ مقاومة الشعوب 800.000يبلغ عددهم ثامنامئة ألف (
كام اعرتف قادة اجليش الفرنيس أن عدد جيشهم الذي خاض غامر هذه احلرب  واألمم,

معركة  340, وخاضوا مقاتل, مدجج بأحدث السالح 82000لقمع الثورة بلغ عدده 
) أن هذه الثورة إن Du Barail( حامية الوطيس, وقد اعرتف وزير احلرب اجلنرال

كانت مل تصل إىل إخراج الفرنسيني من اجلزائر نظرا لقوة اجليش النظامي إذ ذاك 
والسالح ووفرة التموين ولكنها كلفته (وكانت تكلفته أكثر ) عددا من الضحايا 

 هزائم شنيعة لوال استعامل اخلديعة واملكر وتفرقة السكان...الخوخسائر يف األموال و
حظيت هذه الثورة بلفت نظر الكتاب الفرنسيني واألجانب وخصصوها بتآليف  

اهتموا فيها بدراسات العنرص الرببري والطريقة الرمحانية, وموقف ابن احلداد االبطويل 
 وهو حممول عىل أكتافهم ) (رجل جاوز الثامنني سنة أعلن احلرب وشارك املحاربني
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 .وقد تعرض للعنرص الرببري مؤرخونا من قديم
ولنذكر قبل اخلتام رأيني لكاتبني حلال العنرص الرببري أحدمها كاتب عريب  

مشهور وهو ابن خلدون وثانيهام كاتب بربري مشهور وهو أبو القاسم الزياين املغريب 
ثم ما وصفهم به صاحب  ,نظرهالذي علق عىل ابن خلدون ورد عليه بعض وجهات 

الثغر اجلامين وهو قريب عهد بالنسبة إىل الكاتبني األولني بل هو معارص للزياين وكالمه 
 ,ينطبق متاما عىل ما أمجع عليه مؤرخو العامل يف خمتلف العصور يف وصف هذا العنرص

ما كان  وقد كان هلذه األمة من األنفة واملنعة واإلباية«قال صاحب الثغر اجلامين: 
يمنعهم من االنقياد إىل امللوك والرضا باستدامة الدول, والدخول حتت جناح الذل 
فكانوا ال يقرون مللوكهم عىل قرار, وال يزالون يثورون عىل حكامهم يف سائر األعصار 

ال يقوم هلم قائم إال وطالبه من خلفه, وال تتم قوة سلطان إال والثورة فواألقطار, 
ومل يزل هلذه «وقال قبل هذا بقليل: » شعف الطالب واملطلوب  تبرشه بضعفه, حتى

األمم الرببرية فضل مشهور, وباع يف املحامد من أول الدهور, ومل ينفك منهم قائم 
 .)1(»يصادم هبم أعداءه, وجيسم من قطرهم داءه  ... الخ 

 رأي ابن خلدون يف الرببر:
ة, وتنافسهم يف اخلالل احلميدة, وأما ختلقهم بالفضائل اإلنساني«قال ابن خلدون: 

وا عليه من اخللق الكريم, ومرقاة الرشف والرفعة بني األمم, ومراعاة املدح بلوما ج
مة والوسائل والوفاء بالقول ذوالثناء من اخللق, من عز اجلوار ومحاية النزيل, واأل

عن والعهد والصرب عىل املكاره, والثبات يف الشدائد, وحسن امللكة, واإلغضاء 
العيوب, والتجايف عن االنتقام ورمحة املساكني, وبر الكبري, وتوقري أهل الدين, ومحل 

الضيم,  يةالكل وكسب املعدم وقر الضيف, واإلعانة عىل النوائب وعلو اهلمة, وإبا

                                                 
 .)72ص: ( الرتمجانة الكربنقله الزياين يف رحلته:  )1(
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ومشاقة الدول, ومقارعة اخلطوب, وغالب امللك, وبيع النفس من اهللا يف نرص دينه 
فظ منها ما يكون حلاخللف عن السلف لو كانت مسطورة  فلهم يف ذلك آثار ينقلها

أسوة ملتبعيه من األمم, وحسبك ما اكتسبوه من محيدها, واتصفوا به من رشيفها, أن 
األيدي عىل أيدهيم,  قادهتم إىل مراقي العز, وأربت هلم عىل ثنايا امللك حتى عىل

 كل طبقة من ض أحكامهم, وكان منهم مشاهري يفقببالبسط وال قومضت يف اخلل
, ثم علق الزياين عىل ما نقله من كالم ابن »طبقات اإلسالم بعد إسالمهم ... الخ 

قال كاتبه أبو القاسم بن أمحد الزياين ما وصف به ابن خلدون هذا «خلدون بقوله: 
اجليل الرببري من األوصاف احلميدة, واملناقب السنية العديدة, معلومة للعرب 

واإلسالم وملا ساءت أحواهلم, وخالف فعلهم مقاهلم, حىل اهللا هبا الكرام, يف اجلاهلية 
, وملا خالفت يويزيغ عىل احلق ويمرت يهذا اجلنس الرببري قبل أن خيون ويفرت

عز لاألفعال منهم األقوال, وعاشوا يف النفوس واألموال سلبهم اهللا امللك وا
األوطان وانعكس حاهلم  م الشيطان ورضبت عليهم املغارم يف كلذ أزهلّ إوالسلطان, 

فيام وصفهم به من اخلصال, وسعوا يف طريق االنفصال بعد االتصال, ومل يبق هلم وفاء 
يعتمد, وال جوار ملن أراد املستند, وصار ما صار ملن قبلهم من العرب يستبقون 

ها من عادات جرياهنم عرب البسائط يستعملوهنا يف سوللخذالن واهلرب, شنشنة لب
سائط, ومل يبق منهم متخلق بتلك األخالق احلميدة, واألوصاف الفريدة احلروب بالو

إال برابر الصحراء املنقطعون يف القفر, ال يعرفون الغدر واحلقد, متنفرين عن ممالك 
مقيمني لرسم الوفاء واإلنصاف, فهم من هؤالء الرببر أهل اجلبال وإن كانوا  ,األرياف

د منهم كالدينار,يرصف بالدراهم, وصغريهم إخوانا, ويف العصبية أعوانا, فالواح
اهـ كالم أيب » ينفع املراهم, صان اهللا جوهرهم عن الفساد, وأبقاهم مصلحة للعباد 

) الرتمجانة الكرب يف أخبار املعمورة برا وبحراهـ) يف (1149ـ  1147القاسم الزياين (
 ).74: ) و(ص72م (ص: 1967هـ 1387نرش جلنة الرتاث القومي بالرباط سنة 
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  نبٌذ من تاريخ قرية بطِّيوة

  )1(التي استحالت إلى مرفأ عالمي

اهنا موطنهم رشقَي شامل بطِّيوةكان اسم ( ) يطلق عىل قرية صغرية, هاجر سكَّ
ة اجلزائر) إىل (املغرب األقىص( لهم يف عدَّ ) حوايل القرن العارش اهلجري, وبعد تنقُّ

ذوا آثارها مساكن, وبقي زيوأرجهات البالد, ختم هبم املطاف يف مدينة ( ) األثريَّة, فاختَّ
كي, وبعد االحتالل الفرنيس حاول  اسمها مرادِفا السم املدينة طيلة العهد الرتُّ

), Saint Leu) (سانلو), فأطلقوا عليها اسم: (أرزيوالفرنسيُّون أن يفرنِسوا بلدة (
ق عىل احليِّ األوريب ) يطلسانلو) يطلق عىل احليِّ اإلسالمي, و(بطِّيوةوبقيَ اسم (

ث.  املحدَ
د عىل أفواههم, وهي:  وقد اختلفت آراء الباحثني يف هذه األسامء التي كانت ترتدَّ

 ).أرزيو اجلديد), فـ (أرزيو القديم), ثمَّ (أرزيو), و(بطِّيوة(
ل نوفمربومسامهة منَّا يف إثراء ( راسة التي تشمل (جملَّة أوَّ م هذه الدِّ نبذة من ), أقدِّ

رها عرب التَّاريختار ), كام يشمل صفحات من تاريخ ارتباطها يخ هذه القرية, وتطوُّ
فحات هي عبارة عن ( ) شاهد عيان مل مذكِّراتباملسامهة يف ثورة التَّحرير, وهذه الصَّ

ض هلا, خصوصا يف تفاصيلها التي وإن  ا حظيت بمن تعرَّ يسبق نرشها, وال أظنُّ أهنَّ
                                                 

ل نوفمرب(جملَّة:  )1( ة )ديسمرب 11خاص بذكر ( 55, عدد: )أوَّ ديسمرب ه/1398, ذو احلجَّ
م, يف وثيقة مرقونة وقفنا عليها بمكتبته, ذكر فيها بأنَّ هذا املقال كتبه بطلبٍ من األمني 1977

م بنفس 1978العام ملنظمة املجاهدين السيد يوسف اليعالوي, وفيها أنه نرش يف أوائل سنة 
 املجلَّة.  
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ا هلا أبعادا تتَّصل بتاريخ كانت يف ظاهرها شبيهة بأحد يَّة, إالَّ أهنَّ اث الثَّورة العاديَّة املحلِّ
 الثَّورة العام.

ياسيَّة, والثَّقافيَّة, واحلربيَّة, هو جزءٌ ال  ثمَّ إنَّ تاريخ البالد يف مجيع جماالته السِّ
له شهود العيان.  أ من التَّاريخ العام, واألهمّ منه هو ما سجَّ  يتجزَّ

وقائع حرب التَّحرير ببالدنا مل تعدم شهودَ عيان, وإن كان الكثري منهم  إنَّ أكثر
دهتا يف اإلباحة هبا أو يف تسجيلها  ن أرسارها زهَّ قىض نحبه, وبقيت بقيَّة حتتفِظ بكثري مِ

 املعارصةُ وقربُ العهد. 
ر قيمتُها, والتَّرصحيات التي ردَّدت صداها وسائل  ونفسُ الوثائق التي ال تنكَ

م بشهادات األحياء, وهذا اإل ح والتَّعليق املدعَّ ها حتتاج إىل الرشَّ عالم املختلفة نجدُ
التَّهاون يف شهادات األحياء سيخلِّف فراغا حمسوسا عند الباحثني, خصوصا بعض 

 األحداث التي ال زال يكتنفها الغموض.
ز عىل وهلذا كلّه اغتنمتُ الفرصة, وهي املسامهة يف نرش هذا البحث ـ املركَّ 

نه بعض هذه ( ة بحرب التَّحرير.املذكِّراتالتَّعريف هبذه القرية ـ فأضمِّ  ) اخلاصَّ
 قرية بطيوة:

م من املقرِّ األصيل لقبيلة ( نهاجية, التي بطِّيوةنزح أفراد هذه القرية كام تقدَّ ) الصَّ
املية.ريف املغربكان موطنها بـ (  ) املنطقة الشَّ

ان هذه القبيلة وحتديد تاريخ اهلجرة يطول ذكرها, والظُّروف التي انتقل فيها س كَّ
راسة هو أنَّ هؤالء النَّازحني استوطنوا مدينة  وكلُّ ما نثبته هنا ويسع له جمال هذه الدِّ

نَّ أحد فقهائهم ـ دفني القرية ـ إ) األثريَّة ابتداءً من القرن العارش اهلجري, إذ أرزيو(
) تعرف بـ سانلوأفراد القرية متَّصلني, فصارت ( كان من علامء القرن العارش, كام بقيَ 
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ا قبل االحتالل بطِّيوة), أو (أرزيو القديم( ), وهذا كلُّه ابتداءً من االحتالل الفرنيس, أمَّ
فها اجلغرافيُّون بمواطنهم األصيل أرزيوفكانت ( ) تطلق عىل املدينة األثريَّة, كام عرَّ

كي, وعند االحتالل ال  ).سانلو) اسم: (أرزيوفرنيس أطلقوا عىل (طيلة العهد الرتُّ
), أرزيو) اسم (املرسىثمَّ أطلقوا عىل املدينة املحاذية هلا, والتي كانت تعرف بـ (

ان هلذا التَّغيري, ومل هيضموه, فصاروا يطلقون عىل ( كَّ ) (بطيوة سانلوفارتبك السُّ
), ومع طول اجلديد أرزيو): (املرسى), وعىل (أرزيو القديم), أو (أرزيواحلالية): (

مان تغلَّب اسم (بطِّيوة) ـ الذي كان يطلق عىل القرية, وهي احليُّ اإلسالمي لـ  الزَّ
 ).سانلو) ـ  عىل (سانلو(

), وهذا كلُّه ابتداءً من بطِّيوة), أو (القديم أرزيو) تعرف بـ (سانلوفصارت (
ا قبل االحتالل فكانت ( املدينة األثريَّة كام  ) تطلق عىلأرزيواالحتالل الفرنيس, أمَّ

رون, مسلمون وغري مسلمني, أمثال أيب عبيد  دامى واملتأخِّ فها اجلغرافيُّون, القُ عرَّ
سميَّة, مثل:  خ اجلزائري أيب راس, والوثائق الرَّ يف اإلدرييس, واملؤرِّ البكري, والرشَّ

ميشال, ) التي أبرمها األمري عبد القادر مع اجلنرال الفرنيس دو معاهدة دو ميشال(
) كمركز للتَّبادل التِّجاري, فأطلق عليها أرزيو اجلديد) (املرسىووقع اختيارمها عىل (
ن (املرسىاسمها األصيل, أي: (  ).أرزيو), بدال مِ

) ـ قبل االحتالل الفرنيس ـ عند مجيع اجلغرافيِّني أرزيوواخلالصة هي أنَّ (
خني يف عهدها اإلسالمي كانت تطلق عىل املدي نة األثريَّة, وهي املعروفة اآلن بـ واملؤرِّ

) احلالية, ابتداءً من عهد االحتالل أرزيو) كانت تطلق عىل مدينة (املرسى), و(بطِّيوة(
 الفرنيس.

ا ( ا كانت تطلق عىل أفراد القرية النَّازحة, التي استوطنت مدينة بطِّيوةأمَّ ) فإهنَّ
) األثريَّة اسم أرزيوم عىل () األثريَّة, وبعد االحتالل الفرنيس, وإطالقهأرزيو(
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ان األوربيُّون يسكنون احليَّ األوريب (سانلو( كَّ ا احلي اإلسالمي سانلو), فكان السُّ ), أمَّ
سميَّة يف اإلدارة  جالَّت الرَّ فبقيَ حيمل اسمه األصيل: (بطِّيوة), وذلك حتَّى يف السِّ

ار بطِّيوةالفرنسيَّة, فكانوا يطلقون عليه: (  ).دوَّ
ر  (بطِّيوة) يف العهد الفرنيس:  تطوُّ

ن الباحثني بطِّيوةحظيت قرية ( ن لدُ ) يف العهد الفرنيس بدراسات قيِّمة مِ
يوخ, فأطلعوهم عىل ما  ارسني أن يتَّصلوا ببعض الشُّ صني, أمكن هلؤالء الدَّ املتخصِّ

 ) بأرسهماجلزائريكسبونه من وثائق تثبت االتِّصال بني خمتلف األرس املهاجرة إىل (
), ونرش هؤالء الباحثون دراسات قيِّمة يف (املجلَّة اإلفريقية) املغرب األقىصالباقية يف (

 ).وهران) بـ (جملَّة اجلمعيَّة اجلغرافيَّةالتي كانت تصدر بـ (اجلزائر), و(
هذه بعض اخلطوط العريضة ذكرهتا من تاريخ قرية (بطِّيوة) قبل االحتالل 

 الفرنيس وبعده.
 ة) يف الثَّورة:مسامهة (بطِّيو

ة وضعفا بالنِّسبة ملواقعها  إنَّ الثَّورة يف بالد (اجلزائر) وإن كانت ختتلف قوَّ
اجلغرافية, فلم تسلم ناحية من شظايا نرياهنا, ويصدق عليها متاما ما وصف به األديب 
ام حمنتها يف ف حالة (بلنسية) أيَّ هري أمحد بن عمرية املخزومي أبو املطرّ  األندليس الشَّ

... ففي كلِّ جانب عويل «رسالته التي كاتب هبا صديقه ابن األبَّار القضاعي, فقال: 
, ال ترقأ من أجلها عربة ... وزفرة, وبكلِّ صدر غليل وحرسة, ولكلِّ عني عربة

 .)1(»الخ
                                                 

سالة يف:  )1( ي التِّلمساين, حتقيق: د.إحسان  )496ـ  4/490( نفح الطِّيبانظر نصَّ هذه الرِّ للمقرِّ
 م.1968 )بريوت(عباس, دار صادر 
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ة كام ذكرنا لـ (مرفأ أرزيو), املرفأ احلريب ـ الذي استحال متكانت قرية (بطِّيوة) مسا
مك إىل مرفأ حريب, ابتداءً من نزول احللفاء به يف احلرب أيضا من مرس ى صيد السَّ

ارة, إذ كان تابعا للحلف األطليس,  العامليَّة الثَّانية ـ الذي صار مركزا لتدريب البحَّ
ويس) يف حرب سنة  بدليل أنَّه كان منطلق األسطول البحري الذي هاجم (قناة السُّ

ة م, وعند اندالع الثَّورة كان ا1956 واحل اجلزائريَّ لفيلق البحري املرابط هبا جيوب السَّ
مة, والذي زاد يف الطِّني بلَّة أنَّ معظم  من غرهبا إىل رشقها, واستحالت املدينة منطقة حمرَّ
عوبات  اهنا كانوا من قدماء املحاربني يف صفوف الفرنسيِّني, ومع كلِّ هذه الصُّ سكَّ

ثَ مركزا م, وكان هذا 1956يف (بطِّيوة), ابتداءً من سنة  أمكن جلبهة التَّحرير أن حتدِ
ابعة  ابعة يف الوالية اخلامسة, وكان مقرّ النَّاحية الرَّ ابعة باملنطقة الرَّ املركز تابعا للنَّاحية الرَّ
ديَّة), وكان قائد النَّاحية إذ ذاك  املذكورة بـ (جبل بوزيري), املطِلّ عىل مدينة (املحمَّ

ائد املنعم زغلول ث عن بعضه.الرَّ  , ثمَّ فارق زغلول النَّاحية خلربٍ يطول سنتحدَّ
اوي, املشهور بـ (عبُّود),  حَّ ل مَن أحدثَ مركز (بطِّيوة) املنعم اجليالين الدَّ كان أوَّ
وكانت مدينة (وهران) إذ ذاك منطقة مستقلَّة, وبعد إلقاء القبض عىل رئيس منطقتها 

ابعة, وضعفت املقاومة بكامل املنطقة, ممَّا جعل أضيفت مدينة (وهران) إىل النَّاحية الرَّ 
حافيِّني بأنَّ Gambiezاجلنرال (قمبياز) ( ح للصَّ ) القائد األعىل جليش (وهران), يرصِّ

لت له نفسه القيام  مدينة (وهران) ومنطقتها مل يبق فيها ذكر للثَّورة, وأنَّ كلَّ مَن سوَّ
ق,  بأيِّ نشاطٍ ثوري, يكتشفُ يف حينه وساعته, هيد املالزم: مصدَّ َ الشَّ فحينئذ عنيِّ

ابعة املذكورة, بعد استشهاد قائدها املالزم: نبيل, يف (جبال ندرومة).  رئيسا للنَّاحية الرَّ
ن ( ق هذا, وهو: اجليالين بن غالم, مِ ), بعد األصنام) (أوالد فارسكان مصدَّ

يه األقربَني:  حبة مساعدَ  توليته صادف وجوده صُ
د كسايسية التَّنيس ـ الذي توىلَّ رئاسة (املالزم جما )1 منظَّمة قدماء هد ـ حممَّ

 ), وال زال حيا.بلعباس) بـ (وهران), ثمَّ بـ (املجاهدين
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هيد واعيل بوهالل ( )2  ). اجلبيل[و] الشَّ

ديَّة[كانوا] ببعض املراكز القريبة من مدينة ( ف املحمَّ بط يف وادهيا, فاكتشِ ), وبالضَّ
, ف ا باملركز ومل املركز وحورصِ ق وصحبه إالَّ اخليار بني إحد املَيتتَني: إمَّ لم يبق ملصدَّ

ترتك أي أثر, أو االنسحاب إىل املدينة واألخذ بالثَّأر قبل االستشهاد, فاختاروا 
ئييس عىل العارشة صباحا وكان اليوم يوم سوق  االنسحاب إىل املدينة وشق شارعها الرَّ

مهم أحد ضبَّاطها فدخل البلدة, فعندما وصل مع رفيقَ  طة توسَّ يه أمام حمافظة الرشُّ
ليدقَّ جرس اإلنذار, وحينئذ أبرز األبطال الثَّالثة أسلحتهم, وخلعوا جالليبهم, 
ين  ان مكربِّ كَّ وا باجلهاد وأطلقوا نار أسلحتهم دفعة واحدة, فالتفَّ حوهلم السُّ ونادَ

ان شابٌّ رأ أ كَّ نَّ اجلنود الثَّالثة كانوا حيملون بندقيَّة ومؤيِّدين, وانطلق من بني السُّ
طة فبعد دقِّ جرس  ا الرشُّ نوه منها, أمَّ زائدة ـ هي لرفيق هلم تركوه مريضا ـ فمكَّ
ا مكيدة من اجليش, وأنَّ الذين هامجوا البلدة هم عرشات إن مل يكونوا  اإلنذار, ظنُّوا أهنَّ

نوا من  قوا املدينة من خارجها ليتمكَّ التقاطهم, فخاب أملهم وأمكن مئات, فطوَّ
عب وزغردة النِّسوة شقَّ طريقهم وااللتجاء إىل خمبأ  للمجاهدين املؤيَّدين بالتفاف الشَّ
اب  ب يف هذه املعركة إالَّ الشَّ مأمون داخل املدينة وبجوار قيادة اجليش الفرنيس, ومل يصَ

ن من البندقيَّة ـ وهو جندي جريح ـ فاستشهد أ ع ومكِّ ثناء املعركة, فحينئذ الذي تطوَّ
ق وصحبه يف االلتجاء إىل مركز ( ر مصدَّ ) فوصلوه بسالم رغم تطويق املدينة بطِّيوةفكَّ

ف إذ  ق قادة اجليش أنَّ املهامجني مل يغادروا املدينة, كان املرشِ وتشديد احلراسة, إذ حتقَّ
ياسيَّة بمدينة ( ديَّةذاك عىل املحافظة السِّ  ). املحمَّ

ق دورا مرموقا يف كامل املنطقة التي عنيِّ عضوا من أعضائها قبل لعب األخ مصدَّ 
ائد طارق, الذي كان يتمتَّع بثقته وتأييده,  استشهاده بقليل, وقد كان يرتأَّسها الرَّ

ق ـ أن ينظِّم حركة الفداء بـ ( ) وبكامل النَّاحية, ويوثِّق وهرانوأمكنه ـ أي: مصدَّ
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لة بالوالية اخلامسة التي كا ها بـ (الصِّ الح وجدةن مقرُّ ), كام أمكنه استئناف جلب السِّ
) يف فرباير سنة وهرانعىل طريق الوالية, وقد استشهد بمركز من مراكز مدينة (

م 1961 وال إىل املغرب, وحكِّ الح رغم أنَّ حصار املركز دام من الزَّ م, ومل يلق السِّ
طة, وخاطبوه ب رك والرشُّ وت, فالتجأ إىل بناية حتكيام, شارك فيه اجليش والدَّ مكربِّ الصَّ

, وسلِّطت عليه األضواء, فصار تارة يرميها, وتارة يرمي قتَلَته, وذلك طوال  مل تتمَّ
, فقتلَه  ان احليِّ ن سكَّ ان الفرنسيِّني مِ كَّ ثالث ساعات, إىل أن التحق به خفية أحد السُّ

يد ابن قادة امل ازوين ـ كان رشطيا إذ ذاك غدرا, وأخربين مَن حرض يف احلصار, وهو السَّ
ق قتَل ما يزيد من عرشة بني جنود وضبَّاط,  ة أنَّ مصدَّ ـ أخربين بعد االستقالل بمدَّ

ائد زغلول الذي كان سجينا بـ ( ام واليته اتَّصل بالرَّ ق أيَّ ), وألحَّ وهرانوكان مصدَّ
نه من اخلروج ليستأنف اجلهاد, وص ذ عليه زغلول يف مجيع رسائله أن يمكِّ ادف أن اختَّ

) ـ املرىض بطِّيوة), فنقلوا إليه ـ أي: إىل معتقل (وهران) فرعا لسجن (بطِّيوةمعتقل (
), وكان من بينهم القائد زغلول, فحينئذ تولَّت تنفيذ وهرانواملعطوبني من سجناء (

ابعة التي كان يرتأسها املالزم الثَّاين أبو احلسن (ع بد خطَّة إخراج زغلول املنطقةُ الرَّ
ين جماهد ( ابعةالباقي الوارسويس), فكلَّف األخوَ هيد رئيس النَّاحية الرَّ ) ـ خلفا للشَّ

ق ـ ومساعده عيل بوهالل ( ق هبام املالزم اجلبيلمصدَّ د بني صاف), ثمَّ حلِ عضو ( حممَّ
ا بعة) ـ وقد توىلَّ رياستها بعد االستقالل مبارشة ـ وقد ساعدهم عىل ذلك املنطقة الرَّ
جن, وهرانائيِّي (بعض فد ج زغلول ومعه بعض مرافقيه يف السِّ ), نجحت اخلطَّة وأخرِ

ن فدائيِّي العاصمة ـ.  من بينهم األخ صالح بوحارة اليعالوي ـ مِ
), ذكرهتا مبعثرة موجزة بطِّيوةهذه لقطات من حرب التَّحرير شهدهتا قرية (

 .بمناسبة تناول بحث تاريخ هذه القرية
يه  هذا وإنَّ األحداث  ق, خصوصا هجومه صحبة رفيقَ هيد مصدَّ التي قام هبا الشَّ
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اهنا األوربيِّني الذين كانوا ال  عىل مدينة من أهمِّ املراكز احلربيَّة اشتهرت بصلف سكَّ
عون عن قتل األبرياء يوميا, واملعجزة هي استطاعة ثالثة أنفار يف رابعة النَّهار أن  يتورَّ

ئييس وي وا شارعها الرَّ مرَّ عليهم اخلطر بسالم, وكانت أبعاد هذا احلادث أن يشقُّ
ان رجاال ونساءً وصبيانا, إذ كثري من أحداث الفداء كان يقوم هبا مَن مل  كَّ استأسد السُّ
عني,  ر, وكثُر عدد املسبلِّني واملتطوِّ يبلغوا احللم, وانترش الفداء وعمَّ البوادي والقُ

كريات, وهبذه املناسبة نذكر أنَّ ومات بطل هذا احلادث ومل خيلِّف لبنتَ  يه وولده إالَّ الذِّ
ابعة بطِّيوةالقائد زغلول عندما خرج من سجنه وكان يف مركز ( ) رفقة رئيس النَّاحية الرَّ

ن هلمعيل بوهاللجماهد ومساعده اجلبيل ( لت مليون فرنك قديم( )1(), مكَّ ) كانت أرسِ
ه ـ أو مربيإليه من سجن (وهران) صحبة مسدَّس, وقد ترك أ ه ـ يف فقر مدقع ومل تمَّ

ة, فلامَّ أجابوا أنَّ النَّاحية غنيَّة واألموال تنفق  حتصل عىل املنحة ـ كأمِّ جندي ـ إالَّ بمشقَّ
انني, فلامَّ بلغتُ اهلدف ال  جَّ عليهم من كلِّ جهة, قال هلم: إنَّني أعددهتا الرتشاء السَّ

ه امتنع من االلتجاء إىل اخلارج ـ وكان حاجة يل هبا, رغم انحراف مزاجه وكِرب سنِّ 
) مدير جاكيالطَّريق سهال ـ ثمَّ واصل جهاده, فأرشف عىل القضاء عىل القبطان (

) بريليس), ثمَّ واصل مسريته ليقيضَ عىل القبطان (غيلزاناالستعالمات بـ (
)Berlisse()2() عب واهلوان ففلت من يدهمازونة, الذي قتل أعيان , ويف ), ونرش الرُّ

يو) إىل مركز ( ض هلم سيدي خطَّاب) بنواحي (محريأثناء ذهابه من (وادي ارهِ ) تعرَّ
د بني صاف  رك, فتبادلوا معهم إطالق النَّار, فنجا زغلول وأصيب رفيقه حممَّ سدُّ الدَّ
ك أنَّ زغلول قتِل يف  رَ بجروح, كام قتِل يف املعركة كاتب زغلول, ورغم ادِّعاء الدَّ

ب أشدَّ ألوان العذاب.املعركة, فإهنَّ   م ألقوا عليه القبض باملركز وقتلوه بعد ما عذِّ

                                                 
جن هذا املبلغ.  )1( م ملن أخرجه من السِّ  أي: قدَّ
ك يف  )2(  فراغ لكتابة االسم بالفرنسية, واجتهدنا يف إثباته. )األصل(ترِ
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ائد طارق الذي استشهد هو اآلخر حوايل منتصف سنة  م 1961ولنرجع إىل الرَّ
ابات بمركزه القريب من مدينة ( بَّ لت فيها الدَّ ) ـ بوقاديربعد مقاومة عنيفة استعمِ

ن (بني األصنام ـ, وقد خلفه املالزم الثَّاين أب و احلسن عبد الباقي ابن الفقيد احلسن مِ
ائد زغلول  ميش ـ وأبو احلسن هذا, هو الذي وقع يف عهده إخراج الرَّ وارسوس) ـ الرَّ

ام التي استشهد فيها زغلول واجلبيل قبل بطِّيوةمن معتقل ( ), واستشهد يف األيَّ
 م بقليل.1962مارس 19

هادة أذكر وكان طارق بطال من األبطال الذين يرضب هب م املثل, وأداءً ألمانة الشَّ
بط أواخر  ابعة, وبالضَّ ة إرشافه عىل املنطقة الرَّ )1(م طلب منِّي1960أنَّ طارق مدَّ

ق, فأجبتُ رغبته, إالَّ أنَّ  ابعة مصدَّ االتِّصال بالوالية اخلامسة بواسطة قائد النَّاحية الرَّ
فر تعطَّلت إىل أفريل  ق ـ وبعد اتِّصايل م ـ أي: ب1961ظروف السَّ عد استشهاد مصدَّ

) إذ ذاك, وإحاطة طارق علام, استبرش مسؤول الوالية اخلامسةباملرحوم العقيد عثامن (
ابعة, واستصحب معه نائب مسؤوهلا اجلبيل, وكان غرضه زيارة  وقصد النَّاحية الرَّ

نجا, وبعد رجوعه ) هاجم العدوُّ مركزه إالَّ أنَّه سيق), وعند مروره عىل (بطِّيوةمركز (
ابعة جماهد أن يكاتبني إلخباري بأن أسعى يف إرسال (مائة  كلَّف مسؤول النَّاحية الرَّ

 مليون فرنك قديمة) للوالية.  
لت إىل بطِّيوةهذه باختصار ملحة عن تاريخ ( ) من القرن العارش اهلجري إىل أن حتوَّ

 مرسى جتاري كبري.
 

                                                 
واب ما أثبتناه, والوثائق التي بني أيدي»طلب منه : «)األصل(يف  )1( نا وسياق الكالم خيدم ما , والصَّ

يخ املهدي   . )اآلثار(من هذه  )رمحه اهللا تعاىل(ذهبنا إليه, وانظر قسم ترمجة الشَّ
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   )تلمسان(عريف بمدينة التَّ 

  )1( اريخھا عبر التَّ وواليت

وقد ثبت هذا بصورة  ,عرفت هذه الناحية قبل التاريخ امليالدي بعرشات القرون 
ثار العصور البائدة, ثر االكتشافات التي وقعت بمدينة تلمسان ونواحيها آلإ ,جلية

 حيث وجدت أدوات حجرية نقلت إىل املتاحف. ,كالعرص احلجري
اء من القرن الرابع امليالدي, حيث أطلق عليها أما تارخيها كمدينة, فقد عرفت ابتد

, ومعناها احلدائق أو الفواكه, ومن الصدف أو )Pomaria( وماريابالرومان اسم 
 روعي هذا املعنى يف االسم الرببري: (تلمسان) الذي يطلق عىل العيون اجلارية.

ومرساها  تشمل عدة مدن ومعامل تارخيية, كمدن سيقا الفنيقية تلمسانكام أن والية 
شقول, ومرسى هنني, وكل منها خلد هلا التاريخ أحداثا مرتبطة باألحداث العاملية, أر

 كام سنبني ذلك يف موضعه من هذه الدراسة.
ان أو بوماريا يف العهد الروماين تابعة للمنطقة الثالثة حسب سكانت مدينة تلم

 .اينب العريب احلايل يف العهد الرومرلبالد املغالتقسيم اإلداري 
القيرصية التي كانت قاعدهتا مدينة  موريطانياوهذه املنطقة كانت تعرف بمنطقة 

 ).املغرب األقىص, وهي متتد من وادي بجاية إىل وادي ملوية (رششال

                                                 
 .1371− 1347, ص1م, تلمسان, ج1975التاسع  الفكر اإلسالمي ىملتق   )1(
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 اآلتية: ةكان التقسيم اجلغرايف والسيايس إذ ذاك لبالد املغرب العريب عىل الكيفي
حلالية, وقاعدهتا مدينة قرطاج, واسم ا تونسالتي تشمل مجهورية  املنطقة األوىل

 هذه املنطقة إفريقيا.
 سطيف, وقاعدهتا مدينة وادي بجايةإىل  وادي طربقةمتتد من املنطقة الثانية و

 .نوميدياواسمها 
 , وقاعدهتاوادي ملويةإىل وادي بجاية واملنطقة الثالثة ـ موضوع حديثنا ـ متتد من 

 ية.ر سيزاال موريطانيا :ى, وتسمَّ رششالمدينة 
, طنجةبتاممه, وقاعدهتا مدينة  املغرب األقىصواملنطقة الرابعة هي التي تشمل بالد 

 التنجيطانية. مويطانيا :واسمها
 :اإلسالمي العهدتلمسان يف 

ودخلها أبو املهاجر وقد  ,عقبة بن نافع الفهرين تلمسان فتحت يف عهد إ :قيل
 .عبد الرمحن بن خلدونرخ بقيت عني من عيوهنا حتمل اسمه إىل عهد املؤ

أهنا كانت من ممتلكات  عبد الرمحن بن خلدونوالذي حققه املؤرخون ويف طليعتهم 
 الرببرية الزناتية ومن مؤسساهتم قبل الفتح مبارشة. بني يفرنقبيلة 

كان لبني يفرن من زناتة بطون  «هذه:  بني يفرنيف حديثه عن قبيلة  ابن خلدونقال 
, ما انستلم باملواطن. فكان منهم بافريقية... وكان منهم بنواحي كثرية وكانوا متفرقني

 .» تلمسانأمم كثري عددهم, وهم الذين اختطوا مدينة  تاهرتبينها وبني 
 مغراوة :وهم ,اإلسالم كام اعتنقه قبلهم أبناء عمومتهم من زناتةبنو يفرن  اعتنق



                    

555  

هذه القبائل عىل حكم بالدهم  كثريا من رؤساء اإلسالمُ  قرَّ أو ,)الكاهنة(قوم  جراوةو
ومواطنيهم, وقد بقي هذا املبدأ الدال عىل التسامح اإلسالمي واحرتام اختيار الشعوب 

األمري  )1()راتمذكِّ (لرؤسائهم, بقي ساري املفعول, إىل العهد األخري, حيث نجد يف 
ط األمري از, قال كاتبه يف حديثه عن نشاومبأة أرسه بقرص التي سجلت مدَّ  عبد القادر
نه خرج لناحية اجتمع عليه فيها وفود السكان, فعني واحدا منهم بأمر أ بعد مبايعته

بعد أن ويل كبري كل وفد عىل قبيلته « وقال:  ,والده واليا وبني منطقة نفوذ الوايل املعني
 .» الخ ... عامال باألثر الوارد عن عمر بن اخلطاب

ن فيه داللة أيضا إؤسسة مدينة تلمسان, فم بني يفرنولنرجع إىل احلديث عن قبيلة 
ني عىل أن القبائل الرببرية باجلزائر مل تكن خاضعة للحكم املبارش يف عهدي الفنيقيِّ 

والرومان, بل كانت تتمتع باالستقالل الذايت, وهذا ما أثبته املؤرخ عبد الرمحن بن 
يف ضواحيهم صاروا فرنجة بالد الرببر وملا ملك اإل« خلدون, الذي قال يف املوضوع: 

يؤدون هلم طاعة معروفة, وخراجا معروفا, مؤقتا, يعسكرون معهم يف حروهبم, 
 .» مالسويمتنعون عليهم فيام سو ذلك, حتى جاء اهللا باإل

وقد أيد نظرية ابن خلدون كثري من املؤرخني األوروبيني منهم املؤرخ املتخصص يف 
 ).تاريخ إفريقيا الشاملية( : كتابه القيميف يفان قزيلتسوالرومان  الفينيقيِّنيتاريخ 

, قاعدة )1(الذي حارص طبنة ))2اشتهر من أمراء بني يفرن حكام تلمسان أبو قرة

                                                 
ا كتبه ,اكتشفت منذ عرش سنوات بخزانة فرنسية لقائد فرنيس شهريعبد القادر  ريمات األرمذكِّ  )1(

 .)فرنسا(مبواز أ, بقرص هـ1264مري مصطفى بن التهامي سنة قريب األ
 ن أبا قرة ينتسب إىل قبيلة مغيلة الزناتية املتامخة لبني يفرن.إ :قيل )2(
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والة خلفاء بني العباس التي كان هبا عمر بن حفص عامل اخلليفة العبايس جعفر 
 هـ).151املنصور, وذلك سنة إحد ومخسني ومائة (

وفشت « : بني يفرنيف حديثه عن قبيلة  راس النارصيأبو قال املؤرخ اجلزائري 
منهم, كان من رؤوس اخلوارج,  أبا قرةن إفيهم اخلارجية يف وسط املائة الثانية, حتى 

زدي, عامل جعفر املنصور األ قبيصة بن أيب صفرةزحف إىل عمر بن حفص من ولد 
نه, وذلك سنة نة حتى صاحله, فأفرج عبعىل افريقية, يف أربعني ألفا, وحارصه بط

فحارصه أيضا بنو يفرن  القريوانإحد ومخسني ومائة, ثم إن عمر بن أيب حفص دخل 
وأبو حاتم املغييل وكانا يف ثالثامئة ألف, اخليل منها مخسة وثالثون ألفا, وكلهم من 

باضية, وانقسموا عىل اثني عرش عسكرا, من مجلتهم عسكر جرير بن اخلوارج اإل
يف صنهاجة, وغريهم, وكان الظهور بد امللك بن سكرديد عمسعود يف مديونة, و

يف  عمر بن أيب حفصوبني أهل السنة, حتى قيل إن  للخوارج, وطالت احلروب بينهم
عىل ما أبا حاتم  القريوان), صالح أهل 154بعض الوقائع سنة أربع ومخسني ومائة (

جعفر املنصور,  أحب, ارحتل عنهم اخلوارج, وكتب أهل القريوان بكل ذلك إىل أيب
, فكان مصاف اإلباضيةت إليه فواليا عىل إفريقيا, فزح بيصة بن املهلبقيزيد بن فبعث 

ت شوكتهم, وتفرقت أحزاهبم, ضعفاهنزم الرببر, ووالقتال بطرابلس, فقتل أبو حاتم, 
وكانت حروهبم مع أهل السنة من لدن قتل عمر بن حفص بطبنة إىل انقضائه, ثالثامئة 

                                                                                                                            
واختذها  ,هنا أعظم مدينة بني القريوان وسجلامسةإمدينة طبنة كانت رومانية بالزاب حتى قيل  )1(

ابن  إبراهيمثم توىل عليها  ,وكان يسكنها كسيلة ,بعد القريواناملسلمون قاعدة اخلالفة الثانية 
 .ـ  مؤسس الدولة األغلبيةـ يف عهد الرشيد  األغلب
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إىل  بنو يفرنت البالد, وقفل أفريقية, وهدإفساد  يزيدبا, وأزال رني حومخسا وسبع
 اهـ.»  األكرب إدريسوداموا عىل اخلارجية إىل أن حماها منهم  ,تلمسان

يف ملك أهل املغرب منهم ـ أي  تلمسانوكانت « خر: آيف موضع  أبو راسثم قال 
, وتوالت عليها أعامل ةعاويمـ إىل أن فتحها عقبة بن نافع الفهري أيام  بني يفرنمن 

 بنو يفرنوغريه إىل أن فشت اخلارجية باملغرب, فراجع  أيب املهاجراملسلمني, مثل 
 .اهـ»  الخ... إدريسملكهم هبا إىل أن أخذها منهم موالنا إدريس األكرب ثم ابنه 

 :دارسةتلمسان يف عهد األ
إدريس بن عبد اهللا من وملا خلص « يف املوضوع: أبو القاسم الزياين قال الرحالة 

يف خالفة موسى اهلادي,  بعني ومائةساملغرب عام واقعة أيب جعفر املنصور, وبلغ 
واستوىل عليه, وقام بدعوته برابرة أوربة, ومغيلة, ومكناسة, هنض إىل املغرب 

أمري  )1(حممد بن خزر بن صوالت ), فتلقاههـ174األوسط, عام أربع وسبعني ومائة (
, فدخل يف طاعته, ومحل عليها قومه مغراوة ومكنه منها فدخلها, وهو زناتة وتلمسان

وملا , ))2جدير وصنع منربه, وأقام هبا أشهرا, ورجع إىل املغربأالذي اختط مسجدها ب
هلك إدريس وبويع ولده إدريس األصغر بعد مدة وقدم إليها عام تسع وسبعني ومائة 

ني, دوخ فيها أقطار املغرب األوسط, جدد جمدها وأصلح منربه, وأقام هبا ثالث سن

                                                 
وكان سليل أمراء مغراوة  ,ي بنيت يف عهده مدينة وهرانتحممد بن خرز أمري قبيلة مغراوة ال )1(

 ني يفرن.ن بهم مِ عمِّ  أبناءالذين تقاسموا حكم ما بني مليانة واملغرب مع 
دخل تلمسان من دون حرب فأمن  إدريسإن «  :)القرطاس(زرع يف  أيبقال املؤرخ ابن  )2(

 .» بن عبد اهللا بن حسن إدريسالسكان ثم بني مسجدا وكتب عىل املنرب هذا املسجد بني بأمر املوىل 
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, ورجع إىل املغرب, فلام انقرضت سليامن ابن عمهحممد وقبائل زناتة, وعقد عليها لبني 
بدعوة الشيعة, هنض إليها عام  موسى بن أيب العافية املكنايس, وقام األدارسةدولة 

 .» يشابن أيب الع احلسنتسعة عرش وثالثامئة وغلب عليها أمريها لذلك العهد 
 :استيالء الشيعة عىل تلمسان

استوىل الشيعة عىل كثري من بالد املغرب األوسط واملغرب األقىص, وباجلملة بالد 
ممثل الدولة  حممد بن سليامنخرجوا أعقاب أف ,املغرب العريب كله, ومن بينها تلمسان

ني مويِّ إىل الريف ـ املغرب األقىص ـ ومتسكوا بدعوة األ التجؤوادريسية, الذين اإل
 ملوك األندلس.
ين, الذي اسرتجع رظهر يف األفق األمري يلعي بن حممد اليفهـ 340وحوايل سنة 

) قرب مدينة ايفكانمواطن أرسته, وأسس قاعدة جديدة للمملكة الناشئة, سامها (
 .)عني ايفكان( :ىمعسكر, وال زالت إىل يومنا هذا القرية التي بنيت عىل أنقاضها تسمَّ 

يل هذا أن يستعني بمدد ملوك األندلس الذين أضافوا له مدينتي ع يأمكن لألمري
وهران وتلمسان, اللتني كانتا حتت حكم قريبه, حممد بن خزر املغراوي, فاغتاظ بنو 

عىل الدولة  سلوا قائدهم جوهر الصقيل, فقىضرخزر, وتصاحلوا مع الشيعة الذين ا
, ففر ولده يدو إىل املغرب حيث الناشئة ليعىل اليفرين, وخرب ايفكان, وقتل يعيل

 أسس دولة بإعانة محاته من ملوك األندلس.
جوهر مكان يعيل حممد بن اخلري املغراوي, إال أن هذه التولية مل تطل, حيث  ووىل

 خلرب يطول. هـ360قىض الشيعة عىل دولة مغراوة سنة 
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ن فهو أوضح ولنختم هذه الفرتة من تاريخ مدينة تلمسان بام ذكره املؤرخ ابن خلدو
ام بهذه املدينة قاعدة املغرب األوسط وأم بالد زناتة, اختطها بنو يفرن « شمل قال: أو

كانت يف مواطنهم, ومل نقف عىل أخبارها فيام قبل ذلك... إىل أن قال: ((ومل أقف هلا 
افريقية بني واليتي عقبة بن  ن أبا املهاجر الذي ويلأقيق, برعىل خرب أقدم من خرب ابن ال

افع األوىل والثانية, توغل يف ديار املغرب ووصل إىل تلمسان, وبه سميت عيون أيب ن
مع ... وذكرها الطربي عند ذكر أيب قرة, وإجالئه : « ثم قال, »...  املهاجر قريبا منها

رجوا عنه, وانرصف أبو قرة إىل أفف : , ثم قال أيب حاتم, واخلوارج عىل عمر بن حفص
ن احلسن إىل املغرب بوملا خلص إدريس األكرب بن عبد اهللا  , »مواطنه بنواحي تلمسان

), هـ174استوىل عليه, هنض إىل املغرب األوسط سنة أربع وسبعني ومائة (واألقىص, 
فتلقاه حممد بن خزر بن صوالت, أمري زناتة (مغراوة) بتلمسان فدخل يف طاعته ومحل 

واختط مسجدها وصعد منربه عليها مغراوة وبني يفرن وأمكنه من تلمسان فملكها. 
ثره من املرشق أخوه سليامن بن إوأقام هبا أشهرا وانكفأ راجعا إىل املغرب, وجاء عىل 

ثم هلك إدريس, وضعف أمرهم, وملا بويع البنه إدريس , ه أمرهاعبد اهللا فنزهلا ووالَّ 
اجتمع إليه برابرة املغرب, هنض إىل تلمسان سنة تسع وتسعني ومائة و من بعده

), فجدد مسجدها, وأصلح منربها, وأقام هبا ثالث سنني, دوخ فيها بالد ـه199(
 اهـ.  الخ ... زناتة

 :اسرتجاع األمري يعيل اليفرين مدينة تلمسان
, وملا )ايفكان(رين عظم صيته, واختط مدينة فوملا توىل يعيل الي«  :قال ابن خلدون

من زناتة أهل العدوة  خطب عبد الرمحن النارص, ملك األندلس, طاعة األموية
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لف ملوكهم, سارع يعيل إلجابته, واجتمع عليها مع اخلري بن حممد بن خزر أواست
) هـ343جلب عىل وهران فملكها سنة ثالث و أربعني وثالثامئة (أوقومه مغراوة, و 

رجال كتامة سنة ثامن  حدأييص بعليها صوالت اللمن يد حممد بن عون, وكان واله 
فدخلها يعيل عنوة عىل بنيه وخرهبا. وكان يعيل قد زحف مع اخلري بن وتسعني ومائتني, 
يف  وتقبض عىل ميسور وعبد اهللا بن بكار... واستفحل سلطان يعىل ...حممد إىل تاهرت

ناحية املغرب, وخطب عىل منابرها لعبد الرمحن النارص ملك األندلس ما بني تاهرت 
 رالنارص تولية رجال بيته عىل أمصاإىل طنجة, واستدعى ـ أي يعيل اليفرين ـ من 

 .» املغرب فعقد عىل فاس ملحمد بن اخلري... الخ
وهكذا نجد أمراء مغراوة وبني يفرن لقوا العون من ملوك األندلس, فعوضوهم 

بن عطية بماملك يف الغرب األقىص إىل أن اسرتجعوا مناطق نفوذهم باجلزائر, فزيري
الغريب من اجلزائر, ويدو بن يعيل اسرتجع  اسرتجع تلمسان والقطاع )1(املغراوي

تلمسان بعد أن ترك أفراد أرسته بصامت أصابعهم يف املغرب كفاس وسال, وال زالت 
تلمسان فكان  أماثار دولتهم املشهورة إىل اآلن تؤرخ بعهد دولة بني يعيل. آكثري من 

ا املرابطون يتقاسم حكمها خالل هذه الفرتة بنو يعيل ومغراوة إىل إن أزاحهم عنه
 اللمتونيون. 

ان منذ فتحها املسلمون ذكرناها سهذه يف اجلملة األحداث التي توالت عىل تلم
مجال, واملراد بتلمسان يف هذه احلقبة, أي من عهد الفتح اإلسالمي إىل أن استوىل إب

احلايل, فهو الذي كان يطلق عىل مدينة  أجديرلمتونيون, ربض عليها املرابطون الَّ 
                                                 

 .)املغرب األقىص(س مدينة وجدة زيري بن عطية املغراوي مؤسِّ  )1(
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فها أبو عبيد عبد رالتي أسسها بنو يفرن عىل أنقاض بوماريا الرومانية, وقد ع تلمسان
وهي مدينة مسورة يف سفح جبل شجرة اجلوز, « فقال:  )املسالك(ي يف تأليفه راهللا البك

وباب اخلوخة, ويف  ))1وباب وهب وهلا مخسة أبواب, ثالثة منها يف القبلة, باب احلامم
ثار قديمة, وهبا بقية من آوفيها لألول  غرب باب أيب قرةالرشق باب العقبة, ويف ال

 .يف تلك اآلثار زكارالنصار إىل وقتنا هذا, وهلم هبا كنيسة معمورة, وأكثر ما يوجد ال
بينها  ,)2( لوريط :قد جلبوا إليها ماء من عيون تسمى ـ يقصد الرومانـ وكان األول 

ن قاعدة املغرب األوسط, وهلا أسواق وبني املدينة ستة أميال, وهذه املدينة تلمسا
وهو هنر سطفسيف, وهي  هنار عليها الطواحني,أومساجد, ومسجد جامع, وأشجار و

فاق, ونزهلا حممد بن سليامن دار مملكة زناتة, وموسطة قبائل الرببر, ومقصد لتجار اآل
بن بن عبد اهللا بن حسن بن عيل بن أيب طالب, ومن ولده عيسى أبو العيش بن إدريس 

, ومل تزل تلمسان دارا للعلامء حممد بن سليامن الذي بني جراوة وكان أمريها, وهبا تويف
 اهـ.»  نس رمحه اهللاأواملحدثني ومحلة الرأي عىل مذهب مالك بن 

منها خلده رضيح  ان اندثرت معاملها خصوصا أبواهبا, فان بابإواملدينة القديمة, و
ثبت مرتمجوه أحيث  هـ,402ملتوىف بتلمسان سنة محد بن نرص الداودي اأالعامل املحدث 

ي من مزارات تلمسان الشهرية, كام ال دأن قربه عند باب العقبة, وال زال رضيح الداو
 زالت بعض األرس التلمسانية تنتسب إليه.

                                                 
 بن منبه كان من مجلة الفاحتني ورضحيه بتلمسان.ن وهب اإقيل  )1(
 ,ن الشعراءد اسمه كثري مِ ان, وقد خلَّ سن منتزهات تلموهو مِ  ,ال زال الوريط حمتفظا باسمه )2(

 .)هـ708ـ  650(خصوصا أبا عبد اهللا حممد بن مخيس 
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 :تلمسان يف عهد دولة املرابطني
رن ن يوسف بن تاشفني بعث قائده مزدايل الحتالل تلمسان قاعدة بني يفإ :قيل

ومغراوة إذ ذاك, ثم حلقه هو بنفسه فاحتلها, وواصل هجوماته إىل عاصمة اجلزائر, كام 
نه ملا اشتدت احلرب بني النارص احلامدي ملك بجاية وابن أن السبب يف ذلك إقيل: 

صقلية املهدية ـ قاعدة  يحي ملكسروجار املعمه متيم ملك تونس, وصادف هتديد 
فكان هذا من أسباب  ,جد متيم بامللك يوسف بن تاشقنيمملكة بني زيري إذ ذاك ـ استن

احتل  ه بلتورده إىل منطقمواصلته للهجوم عىل اجلزائر, وقاومه املنصور بن النارص 
 مدينة تلمسان خلرب يطول.

وعىل كل حال, امتاز عهد املرابطني يف تلمسان بأهنم هم الذين وضعوا لبنة املدينة 
املسجد اجلامع الذي ال زال من مفاخر الفن اإلسالمي, احلالية, وشيدوا فيها القصور و

 دولة عيل مؤسيسثم دالت دولتهم بعد ثورة املهدي بن تومرت وتلميذه عبد املؤمن بن 
 املوحدين.

 :والية عبد املؤمن بن عيل الكومي
ويف هذه  ,كومية قبيلة بربرية عتيدة شامل تلمسان, وصارت اآلن تدعى بقبيلة ترارة

ويف  ,رشقولأاألوىل ومرساها ملدينة تلمسان الثانية  ىد مدينة هنني, املرسالقبيلة توج
عيل, يف قرية ال زالت حمتفظة باسمها الذي  نضواحي مدينة هنني, ولد عبد املؤمن ب

كان يطلق عليها يف عهد عبد املؤمن بن عيل, وهي قرية بني عابد, كان عبد املؤمن 
عن عبد املؤمن, كاحلديث عن يوسف بن  بسيطا, حيث كان والده خزافا, واحلديث

تاشفني, ال تسعه املجلدات, وهو مبسوط يف كتب التاريخ, وإنام اقترصنا يف هذه 
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الدراسة عىل ذكر نبذ من مراحل تلمسان عرب تارخيها, واخرتنا لذلك أهم املصادر التي 
دراسة قتلت بحثا, وجنبنا القارئ الدخول يف التفاصيل التي ال يسعها جمال هذه ال

مة, سواء يف املحارضات أو ن هذا امللتقى سيحظى بدراسات قيِّ إاملحدود, خصوصا, و
ن القارئ الذي مل تسبق له حتى يتمكَّ  ,)األصالةن جملة (يف مقاالت العدد اخلاص مِ 

سالمية من ر تاريخ البالد املرتبط بتاريخ البالد اإلِ معرفة بالبالد أو بتارخيها, أن يتصوَّ 
 ت.عهد الفتوحا

خر ملك آولد عبد املؤمن يف والية تلمسان, وهبا قرأ, ويف مدينة تلمسان قىض عىل 
مدة, وملا يئس  تاشفنيف بن سمن دولة املرابطني, إذ حارص تاشفني بن عيل بن يو

له األسطول بمرسى وهران حتى يمكنه اإلبحار  هييِّئ أنرس إىل قائد جيشه, أتاشفني 
أقارهبم من بني غانية والة, إال أن وجوده بوهران مل منه إىل جزر ميورقة, حيث كان 

خيف عىل عيون عبد املؤمن, الذين كانوا له باملرصاد, وقتل تاشفني يف وهران خلرب 
يطول, فاستوىل عبد املؤمن عىل وهران وتلمسان, إال انه انتقم من سكان املدينتني 

 الذين انترصوا لتاشفني. 
ملؤمن ملتونة, وقتل تاشفني بن عيل بوهران خرهبا لب عبد اغوملا «قال ابن خلدون: 

بعد أن قتل املوحدون عامة أهلها, وذلك أعوام أربعني من املائة  ,وخرب تلمسان
 ).هـ540السادسة (

ثم راجع رأيه فيها ـ أي تلمسان ـ وندب الناس إىل عمراهنا, ومجع األيدي عىل رم 
م عقد عليها البنه السيد أيب حفص, ومل ... ث: « إىل إن قال, »...  ما تثلم من أسوارها

ل عبد املؤمن بعد ذلك يستعملون عليها من قرابتهم وأهل بيتهم, ويرجعون إليه آيزل 
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 .» الخ... مجع, اهتامما بأمرها, واستعظاما لعملها أأمر املغرب كله وزناتة 
كان للتطور الزمني أحكامه القاسية, إذ بعد ذهاب الطبقة األوىل من ملوك 

حيوا أوحدين, الذين خلد هلم التاريخ صفحات العظمة والبطولة واحلزم, حيث امل
ن مرقدها, وال زالت وشجعوا الثقافة وبعثوها مِ  ,يب واألندليسرمعامل بالد املغرب الع

ثارهم ببالد املغرب واألندلس حجة ملن شك يف ذلك, فبعد غياب هذه الطبقة, خلف آ
رابع خلفاء  النارصوملا هلك « فقال:  ابن خلدونمن بعدها خلف, وصف بعضه 

دين باملغرب سنة عرش وستامئة هجرية, بعد مرجعه من غزاة العقاب باألندلس, املوحِّ 
وقام بأمر املوحدين من بعده ابنه يوسف املستنرص, نصبه املوحدون لألمر غالما مل يبلغ 

لك, فأضاع احلزم احللم, وشغلته أحوال الصبا وجنونه عن القيام بالسياسة, وتدبري امل
هلم من طيل الدالة عليه, ونفس عن  ىغفل األمور, وتواكل املوحدون بام أرخأو

خمنقهم من قبضة االستبداد والقهر, فضاعت الثغور, وضعفت احلامية, وهتاونوا 
  اهـ.» بأمرهم وفشلت رحيهم

هذا عالوة عىل أسباب أخر أطاحت هبذه الدولة العظيمة, وأرسعت تفككها, 
 هجوم بقايا دولة املرابطني بجزر ميورقة.  منها

ورصف والة « ولنرتك احلديث إىل ابن خلدون الذي صور لنا هذه الفرتة بقوله: 
املوحدين بتلمسان من السادة نظرهم واهتاممهم بشأهنا إىل حتصينها وتشييد 

وكان من أعظمهم اهتامما بذلك, وأوسعهم فيها نظرا, السيد أبو عمران  ...أسوارها
) عىل هـ556(سنة  :أيـ موسى بن أمري املؤمنني يوسف, ووليها سنة ست ومخسني 

عهد أبيه يوسف بن عبد املؤمن, واتصلت أيام واليته هبا, فشيد بناءها وأوسع خطتها, 
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وأدار سياج األسوار عليها, ووليها بعد السيد أبو احلسن بن السيد أيب حفص بن عبد 
غانية اللمتوين صاحب جزر ميورقة وخروجه من املؤمن... وملا كان من أمر ابن 

)... وكان ابن غانية كثريا ما جيلب عىل ه581ميورقة سنة إحد وثامنني ومخسامئة (
 . » الخ ... ضواحي تلمسان إىل أن خرب كثريا من أمصارها

وتلمسان  « ان الرشيف اإلدرييس الذي قال:سولنختم هذه الفرتة بام وصف به تلم
, وهلا رحصني متقن الوثاقة, وهي مدينتان يف واحدة, يفصل بينهام سو أزلية وهلا سور

هنر يأتيها من جبلها املسمى بالصخرتني, وعىل هذا اجلبل حصن بناه املصمودي قبل 
أخذه تلمسان, ومل يزل املصامدة قاطنني به إىل أن فتحوا تلمسان, وهذا الوادي يمر يف 

سقي, وغالهتا مورها من املزارع كلها اء كثرية وما جاحرشقي املدينة وعليه أر
ومزارعها كثرية, وفواكهها مجة, وخرياهتا شاملة, وحلومها شحيمة سمينة, وباجلملة 

هنا حسنة, لرخص أسعارها, ونفاق أشغاهلا, ومرابح جتاراهتا, ومل يكن يف بالد إ
, »الخ .. . رفه منهم حاالأغامت وفاس, أكثر من أهلها أمواال, وال أاملغرب, بعد مدينة 

وبعد ضعف احلكومة املوحدية املركزية, تنازع أنصارهم عىل الوراثة, واستعملوا 
 السالح حكام, فكان نصيب تلمسان لبني عبد الواد املشهورين بني زيان.

سنة,  327دامت دولة بني زيان يف تلمسان حوايل : تلمسان يف عهد ملوك بني زيان
 صح الروايات.أ عىل ـ ه956إىل سنة  ـ ه637أي من سنة 

وكانت ميزة هذه الدولة أهنا حكمت تلمسان ومعظم بالد اجلزائر احلالية إىل القطاع 
القسنطيني, بخالف الدول التي ذكرناها ابتداء من دولة األدارسة, إذ كانوا حيكمون 
تلمسان بالتبعية إىل بالد املغرب األقىص: األدارسة, املرابطون, ثم املوحدون. وهلذا 
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نو زيان, بنسبة تلمسان إليهم, إذ يعرف بنو زيان, يف خمتلف كتب التاريخ, بأهنم اشتهر ب
ان, توىل يف هذه الفرتة التي تربو عىل الثالثة قرون, مخسة وعرشون ملكا, سملوك تلم

 ينقسمون إىل طبقتني: 
تشمل مخسة ملوك, وأوهلم يغمراسن بن زيان الذي يعد بحق  :الطبقة األوىل

خرهم أبو تاشفني األول الذي وقع آيان, ولو سبقه بعض أقاربه, ومؤسس دولة بني ز
يف عهده احتالل ملوك بني مرين لتلمسان بعد حصار دام سنوات مل يشهد التاريخ 

فض امللك أبو تاشفني األول االستسالم, بل دافع دفاع األبطال, رحصارا مثله, وقد 
 وقتل يف املعركة, وهو شاهر سيفه. 

ين ملكا, أوهلم أبو محو موسى تشمل عرش كمن أفراد ملوك بني زيانوالطبقة الثانية 
خرهم موالي احلسن, الذي وقع يف عهده احتالل األسبان ملدينة وهران, آالثاين, و

وختلل هذه الفرتة أي بني أيب تاشفني األول وأيب محو موسى الثاين, احتالل بني مرين 
نه ملا أتلمسان  بني زيان عىل ةوليالسبب يف تان, مدة ربع قرن تقريبا, كان سلتلم

نا بعضها, وكان من بينها, تسلسل رضعفت الدولة املركزية للموحدين لعدة أسباب ذك
شن غارات بني غانية, وضعف والة املوحدين. ومنها أيضا أن اخلليفة املأمون منهم, 
ن استعمل أخاه أبا سعيد عىل تلمسان, وكان ضعيف التدبري, فاستغله خصوم بني زيا

خلص القبائل لدولة املوحدين فوشوا أالذين كانوا قابضني عىل زمام احلكم, وكانوا 
هبم, فألقى أبو سعيد عىل بعض أمرائهم القبض, فكانت رشارة االنتفاضة واإلطاحة 
بوايل املوحدين, وبقي الترصف لبني زيان إىل أن توىل منهم يغمراسن بن زيان سنة 

 ).هـ633(
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خ بني زيان, توفرت فيه عدة خصائل, منها الشجاعة, مثل شيوأكان يغمراسن 
وهلذه الصفات ترك الدعاء عىل منابر تلمسان  ,وقوة اإلرادة, واحلكمة, ومتانة الدين

لقب كان يطلق يف عهد  ,» شيخ: « خللفاء املوحدين, واحتفظ بلقبه األصيل أي
 املوحدين عىل رؤساء القبائل.

لمسان بتشجيع الثقافة, وجلب كبار العلامء امتازت دولة بني زيان مدة حكمها بت
إىل عاصمتهم من اجلزائر واملغرب واألندلس, فأول عمل قام به يغمراسن, هو 
استدعاء العامل الشهري إبراهيم بن إسحاق بن خيلف التنيس, وأخيه أيب احلسن, الذي ال 

 الشهري زال مسجد بتلمسان حيمل اسمه ـ املتحف احلايل ـ كام جلب األديب األندليس
ثار يغمراسن بناء منارة جامع آأبا بكر بن خطاب املريس األندليس وغريهم. وكان من 

دير, ومنارة اجلامع األعظم, وملا أتم بناءمها وجدها تطل عىل القرص اجأربض بإدريس 
بن يوسف بن تاشفني قرب اجلامع األعظم, وكان مقر ملوك  القديم الذي بناه عيل
نشأ قصبة املشور احلالية, واختذها مقرا إلدارته, أين من بعدهم, فاملرابطني, ثم املوحد

ة املشور بناها بعض ملوك املوحدين, بائه. وهناك رواية تذكر أن قصرومسكنا له ولوز
الكبري إىل قرص املشور هو يغمراسن  ن الذي انتقل من القرصإوعىل كلتا الروايتني, ف

 اجلامع كانت تطل عىل القرص القديم.  ن منارة املسجدأللعلة التي ذكرناها, وهي 
, وقد يغمراسنبوفود علامء البالد واألندلس ابتداء من توليه بني زيان وامتاز عرص 

خصص كثري من العلامء هلذه الفرتة كتبا قيمة, تعرضوا فيها ملآثر بني زيان, ولرتاجم علامء 
ـ ) ل ذكر ملوك بني عبد الوادبغية الرواد يفتلمسان عرب تارخيها املزدهر, ومن هذه التأليف (

) لعبد الرمحن بن خلدون الذي عقد فصوال ديوان العربأخ املؤرخ, و (حييى بن خلدون : 
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ان يف ينظم الدرر والعقحداث املدة التي عاشها يف ظل هذه الدولة, وكتاب (طويلة أل
) للدكتور ينأبو محو موسى الثا( :وأخريا كتاب ,للحافظ التنيس )1()تاريخ ملوك بني زيان

حاجيات, األستاذ بجامعة اجلزائر. ولنختم هذه الصفحة بام قاله ابن خلدون عن بني زيان 
هبا باآجر  ومل يزل عمران تلمسان يتزايد, وخطتها تتسع الرصوح« مدة حكمهم قال: 

إىل أن نزهلا آل زيان واختذوها دارا مللكهم وكرسيا لسلطاهنم,  والقرميد, تعىل ةتشاد
جروا ألة, واغرتسوا الرياض والبساتني, وافهبا القصور املونقة, واملنازل احلفاختطوا 

عظم أمصار املغرب, ورحل إليها الناس, ونفقت هبا أسواق أخالهلا املياه, فأصبحت 
 اهـ.» هبا العلامء واشتهر فيها األعالم أالعلوم و الصنائع, فنش

ألسبان لوهران, ثم هلا, هذه يف اجلملة صفحات من تاريخ تلمسان قبل احتالل ا
ن أيدي األسبان بعد أن قضوا  عىل املتالعبني كاكها مِ ودخول األتراك يف امليدان وافتِ 

خو خري الدين درسا أبحقوق البالد من بقايا أمراء بني زيان, الذين لقنهم عروج 
قاسيا, بقي عربة للتاريخ, وقبل أن نتعرض هلذه الصفحة من تاريخ تلمسان يف العهد 

راء بعض كبار العلامء والرحالني الذين سجلوا انطباعاهتم عىل آرتكي نستعرض ال
 تلمسان   يف خمتلف عصورها.

الرحلة ( :ي احليحي يف رحلته املسامةرفها الرحالة أبو عبد اهللا حممد العبدرع
وتلمسان مدينة كبرية سهلية جبلية « ) يف أواخر القرن السابع اهلجري بقوله: املغربية
املنظر, مقسومة باثنتني بينهام سور, وهلا جامع مليح متسع و هبا أسواق, وأهلها مجيلة 

اد, وهو بّ ف بالعُ رس بأخالقهم, وبظاهرها يف سند اجلبل موضع يعأذوو ليانة, وال ب
                                                 

 هـ.860فه التنيس حوايل سنة ألَّ  ,)نظم الدر والعقيان( :كتاب )1(
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مدفن الصاحلني وأهل اخلري, وبه مزارات كثرية من أعظمها وأشهرها قرب الشيخ 
, وعليه رباط )رمحه اهللا وريض عنه ورزقنا بركته( أيب مدينالصالح القدوة, فريد زمانه 

مليح خمدوم مقصود, والدائر بالبلد كله مغروس بالكرم وأنواع الثامر, وسوره من 
أوثق األسوار وأصحها, وبه محامات نظيفة, ومن أوسعها وأحسنها وأنظفها محام 

ت منظر وخمرب, أن ير له نظري, وهذه املدينة باجلملة, ذا العالية وهو مشهور, وقلّ 
, ومبانيها مرتفعة, ولكنها مساكن بال سكن, ومنازل بغري نازل, ةوأنظارها متسع

ع, وترثي هلا فتندب رت من متعاهد, تبكي عليها فتنسكب الغامم اهلمّ فومعاهد أق
 ع, إن نزل هبا مستضيف قرته بؤسا, أو حل فيها ضيف كسته من رداء الرداحلامم الوقّ 

حم عىل الثامد, اضت أهناره فازدُ غسمه يف أكثر البالد, ورس رفقد دما العلم أو, لبوسا
 .»... الخه لُ شَ وفام ظنك هبا وهي رسم عفا طلله, ومنهل جف 

ملا قاله عن علامئها بام شاهده يف بعض حلقات الدروس, تدل عىل  ةثم رضب أمثل
لعلامء ن العبدري كام هو مشهور متشائم جدا, ضنني باالعرتاف لأضعف أصحاهبا, و

ا موجبة هلذا االعرتاف, إذ رأيناه زار يف رحلته هر فيهم املقاييس التي يراالذين مل تتوفَّ 
وغريمها, وحكم عىل أهلها باجلهل,  ,وقسنطينة ,كثريا من العواصم العلمية كبجاية

ن أنه ملا وصل إىل مرص واجتمع ببعض علامئهم وذكر هلم أنه اعرتف إان فسوحتى تلم
بن  إبراهيمبالد فيها مثل : « , وقال له)1( عليه هذا العامل من العلم ردَّ تلمسان خالية 

اسن بن زيان مع أخيه أيب احلسن ـ ال رنه جلبه يغمأوذكرنا  −خيلف ـ الذي حتدثنا عنه 
 .»الخ ... هنا خالية من العلمإيقال 

                                                 
 .)رحلته(ذكره العبدري يف  ,دين بن املنريهو زين ال )1(
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يب أمحد بن عمرية املخزومي املشهور بأوقد سبق العبدري األديب األندليس 
وذلك سنة  ,دينطرف, فعرفها عندما كان قاضيا بسال يف عهد الرشيد خليفة املوحِّ امل
.. وهي البلدة العتيقة, والروضة األنيقة, « .ن: فقال يف حديثه عن تلمساهـ), 639(

مجعت حماسن املدائن منها يف مدينة, واشتملت عىل أكمل عدة ليومي حرب وزينة, 
 .» الخ...  ها ال يضاهيه املتاعحشوها السالح والكراع, وفاخر متاع

اإلحاطة يف أخبار كام عرف هبا بعدمها لسان الدين بن اخلطيب السلامين صاحب (
... تلمسان مدينة مجعت بني الصحراء والريف, ووضعت يف موضع «  :), فقالغرناطة

... هواها املقصور هبا فريد, وهواؤها املمدود  رشيف, كأهنا ملك عىل رأسه تاجه
يتد, وماؤها بارد رصيد, حجبتها أيدي القدرة عن اجلنوب, فال نحول فيها صحيح ع

وال شحوب, خزانة زرع, ومرسح رضع, وفواكهها عديدة األنواع, ومتاجرها فريدة 
, مطمعة للملوك, ومن )1( االنتفاع, وبرانسها رقاق رفاع, إال أهنا بسبب حب امللوك

را, أهلها ليست عندهم الراحة, إال فيام جل مجعها الصيد يف جوف الفرا, مغلوبة لألمأ
قبضت عليه الراحة, وال فالحة, إال ملن أقام رسم الفالحة, ليس هبا لسع العقارب, إال 

 اهـ.»  فيام بني األقارب, وال شطارة, إال فيمن ارتكب اخلطارة
هذه نامذج من انطباعات علامء خمتلف العصور عن مدينة تلمسان عرب تارخيها, 

عهد من استقل بحكمها, وهم ملوك بني زيان, الذين مل هينأ هلم بال, طيلة خصوصا يف 
القرون التي حكموها فيها. فعالوة عىل أبناء عمومتهم بني مرين الذين ثاروا عىل 
الدولة املوحدية بسبب اصطفائهم لدولة بني عبد الواد, وواصلوا ثروهتم ما يقرب من 

                                                 
 اسم لثمرة الكرز الكثرية يف تلمسان. :حب امللوك  )1(
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ملوك تونس والقطاع الرشقي من القرنني,ظهر خصوم آخرون, وهم بنو حفص 
اجلزائر كبجاية وقسنطينة, وانضم إىل اخلصوم واألعداء أمراء بني توجني (جبل 
ونرشيس) ومغراوة أمراء (مازونة), وغم هذا كله أمكن مللوك بني زيان االحتفاظ 
بسيادة البالد ووحدة تراهبا, وازدهرت تلمسان يف عهدهم, وزامحت عواصم العامل 

 ميادين الثقافة والصناعة واالقتصاد, وتكونت فيها رشكات جتارية تصدر اإلسالمي يف
البضائع األوروبية إىل السودان, وتستورد منها العاج, وريش النعام, ودقيق الذهب, 
وكانت هلذه القوافل حمطات, وحرس من تلمسان إىل سجلامسة, ومنها إىل طنبكتو باميل 

 احلالية. 
يف ترمجة جده حممد املقري, بتفصيل بعض هذه  )نفخ الطيب(وقد ذكر صاحب 

لتلمسان أن تنهار بعد ما أصابتها  بَ تِ سها بعض أجداده, وإذا كُ الرشكات التي أسَّ 
الشيخوخة واهلرم, فقد كانت عوامل أخر ال يسع املقام للتوسع فيها, إنام نقترص عىل 

وأما « ): ديوان العرب( مةما قاله ابن خلدون اخلبري هذا الشأن, قال يصف عهده يف مقدِّ 
 ,فقد انقلبت أحوال املغرب الذي نحن شاهدوه ـ خر املائة الثامنةآوهو ـ هلذا العهد 

هذا إىل ما نزل بالعمران « ثم يذكر بعض أسباب التغيري فيقول: , »...  لت باجلملةوتبدَّ 
مم, قا وغربا يف منتصف هذه املائة الثامنة من الطاعون اجلارف, الذي حتيف األرش

وذهب بأهل اجلبل, وطو كثريا من حماسن العمران, وحماها, وجاء للدول عىل حني 
وهن من أهرمها, وبلوغ الغاية من مداها, فقلص من ظالهلا, وفل من حدها, و

عمران األرض  ضواهلا, وانتقمسلطاهنا, وتداعت إىل التاليش واالضمحالل أ
السبل واملعامل, وخلت الديار  البرش, فخربت األمصار واملصانع, ودرست ضبانتقا
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ن هذا إثم قال ابن خلدون  ,» ... واملنازل, وضعفت الدول والقبائل, وتبدل الساكن
وكأين باملرشق قد نزل به مثل ما نزل  ...: « التدهور مل يلحق بالد املغرب بأفرادها

الد كالم ابن خلدون الذي عاش أحداث ب انتهى... » ومقدار تهباملغرب, لكن عىل نسب
 واطلع عىل اخلبايا.  ,املغرب واملرشق
له بأسباب أخر العامل التلمساين حممد املقري يشاركه يف رأيه ويعلِّ  هونجد أستاذ
 ,السبب يف سوء بخت املسلمني يف ملوكهم عن الفقراءبعض سألني «هي هذه: قال: 

يف مصلحة  ن يسلك هبم اجلادة, وحيملهم عىل الواضحة, بل من يغرتإذ مل يل أمرهم مَ 
ة, وال يراعي عهدا وال مَّ  وال ذِ دنياه غافال عن عاقبة أخراه, فال يرقب يف مؤمن إال 

نه كان فيمن قبلنا رشعا, أن امللك ليس يف رشيعتنا, وذلك ن ذلك ألأب :حرمة, فأجبته
=Νä3n﴿ :إرسائيلقال اهللا تعاىل ممتنا عىل بني  yè y_uρ % Z.θ è= •Β) ﴾ :ك يف ومل يكن ذل ),20املائدة

y‰tã : ﴿م خالفة, قال اهللا تعاىلهذه األمة, بل جعل هل uρ ª!$# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ óΟä3ΖÏΒ (#θ è=Ïϑ tã uρ 
ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9$# óΟßγ ¨ΖxÎ= ø⇐tG ó¡uŠs9 ’ Îû ÇÚö‘ F{$#  ﴾فكان أبو : «إىل أن قال, »)55(النور: اآلية ...

مجعوا أذلك فهام, و, لكن فهم الناس ن مل يستخلفه نصاإو ملسو هيلع هللا ىلصبكر خليفة رسول اهللا 
عىل تسميته بذلك, ثم استخلف أبو بكر عمر, فخرج هبا عن سبيل امللك الذي يرثه 

يل اخلالفة الذي هو النظر واالختيار, ونص يف ذلك عىل بالولد عن الوالد, إىل س
دليل  الشورعهده, ثم اتفق أهل الشور عىل عثامن, فإخراج عمر هلا عىل بنيه إىل 

... ثم كان معاوية أول من حول اخلالفة : « ن قالأإىل , »...  لكاعىل أهنا ليست م
ملكا, واخلشونة لينا, ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم, فجعلها مرياثا, فلام خرج هبا 

كان خليفة  )ريض اهللا عنه(ال تر أن عمر بن العزيز أعن وضعها مل يستقم ملك فيها, 
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إيثارا حلق املسلمني, ولئال  ميةغب عن بني أر )رمحه اهللا تعاىل(ن سليامن ال ملكا, أل
يتقلدها حيا وميتا, وكان يعلم اجتامع الناس عليه, فلم يسلك طريق االستقامة بالناس 

»  ما امللوك فعىل ما ذكرت إال من قل, وغالب أفعاله غري مرضيةأقط إال خليفة, و
 مجته جده املذكور.ذكر هذه الفتو أمحد املقري يف نفخ الطيب عند تر, )1(انتهى 

إن ترصحيا كهذا يف عهد مل يعرف إال امللوك والسالطني, لدليل عىل أن كثريا من   
ثرنا تسجيل هذه الفتو عىل طوهلا, لالستدالل عىل آعلامئنا مل تنقصهم الشجاعة. و

 .موقف عامل من علامء تلمسان يف عهدها الزاهر, سجل له التاريخ مواقف بطولية
لة حديثنا عن تلمسان قبل هناية حكم ملوك بني زيان, لنر أن ولنجع إىل مواص

كثريا من املؤرخني والرحالني تعرضوا بتفصيل حلالتها السيئة إذ ذاك, ومنهم الرحالة 
 .هـ870عبد البسيط املرصي الذي أقام هبا مدة حوايل سنة 

هذه, وقبل أن نتعرض للحديث عن تلمسان يف العهد الرتكي الذي نختم به داستنا 
ننجز ما وعدنا به يف أول هذه الدراسة من التوسع ـ ولو نسبيا ـ يف احلديث عن املدن 
التي اشتهرت ولعبت أدوارا هامة مرتبطة بأحداث العامل وهي: سيقا, ومرساها 

 , وهنني.أرشقول
نيقي لسيفاكس الرببري, الذي حيكم القطر يفسيقا مدينة بل عاصمة يف العهد الف

استقالل داخيل, وكانت له عاصمتان سيقا يف بنيقي, ويتمتع يهد الفاجلزائري يف الع
القطاع الغريب, وسريتا (قسنطينة) يف القطاع الرشقي, وعندما اندلعت احلرب بني روما 

                                                 
 هـ.860فه التنيس حوايل سنة ألَّ  )نظم الدر والعقيان( :كتاب )1(
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وقرطاجنة وانتقلت رحاها إىل اسبانيا يف أوائل القرن الثالث قبل امليالد, وبالضبط سنة 
نيقي اسدريبال إىل خماطبة يبيون والقائد الفق. م. تسابق القائد الروماين سي 206

ن القائدين املذكورين وصال إىل سيقا من دون أن إسيفاكس لالستعانة بجيشه, قيل 
خر, حاول سيفاكس أن يصلح ذات البني بني ضيوفه, إال أن حماولته حدمها باآلأيعلم 

قيني الذين نييفشلت, واستأنفت احلرب بينهام من جديد, وكان سيفاكس من أنصار الف
القبض عىل سيفاكس, فبعدئذ تقدم خصمه اللدود يبيون فخطب  يقألاهنزموا, و

نيقي اسدريبال وكانت رشيفة يزوجته (أي زوجة سيفاكس) اجلميلة بنت القائد الف
فاختارت االنتحار عىل خيانة زوجها, ذكرنا هذه القصة لنستدل عىل مكانة بعض املعامل 

  التاريخ.يفاجلزائرية 
فهي من املرايس القديمة التي وصفها كثري من الرحالني ابتداء  أرشقولمرساها ما أ

« , وقد وصفها البكري بقوله: اإلدريسيةمن القرن الرابع, إذ كانت أهم مراكز الدولة 
زيدور, وطوله أوتلمسان فحص  أرشقولساحل تلمسان, وبني مدينة  وارشقول... 

يقبل من قبليها ويستدير برشقيها,  ةهنر تافنعىل  أرشقولمخسة وعرشون ميال, ومدينة 
يدخل فيه السفن اللطاف من البحر إىل املدينة, وبينهام ميالن, وهي مسورة, وبمدينة 

, وصومعة متقنة البناء, جامع حسن فيه سبعة بالطات, ويف صحنه جب كبري أرشقول
األمري قبيل,  وباب ,حدمها قديم, وهلا من األبواب, باب الفتوح غريبأوفيها محامان 

منع أوسعة, سورها ثامنية أشبار, و سوباب مرنيسة رشقي, حمنية كلها عليها مناف
بض من جهة ربار عذبة ال تغور, تقوم بأهلها وبمواشيهم, وهلا آجهاهتا جوفيها, وهبا 

ـ  األدارسةالقبلة... وكان يسكنها التجار ونزهلا عيسى بن حممد بن سليامن ـ من 
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 ?1) ـه295سنة مخس وتسعني ومائتني ( ووليها وتويف هبا
نه ولد هبا عبد املؤمن بن عيل, وعرفت يف العهد أما هنني, فهي التي تقدم لنا أ

ن الثالث اهلجري,وقد وصفها كثري من الرحالني, وملا رالق أوائلاإلسالمي ابتداء من 
ان, وقد يف أوائل القرن السابع, بقيت هنني مرفأ لتلمس أرشقولخرب بنو غانية مرسى 

... فرأيت « . ووصفها بقوله: ه730زارها الرحالة األندليس خالد البلوي حوايل سنة 
دة نضرية, ال كبرية وال صغرية, جليلة املنظر, متوسطة بني الصغر والكرب, موضوعة يبل

فورة, ووأسواق م ,فظها ارتفاع قلعة, دار صنعةحيأسفل جبلني بني بحر وشجر, 
واآلن نواصل حديثنا عن  ,» من األندلس هي مذكورة ومساجد معمورة, ولقرهبا

 تلمسان يف العهد الرتكي.
 :تلمسان يف العهد الرتكي

مما ال شك فيه أن تلمسان تدهورت يف العهد الرتكي وفقدت مكانتها العلمية 
من الناحية العلمية فنجد يف  أماة, واحتفظت نوعا ما بمركزها االقتصادي, يوالسياس

حة النارش يف علامء القرن العارش, ونزهة احلادي يف علامء القرن كتب الرتاجم كدو
احلادي لليفرين, تراجم لكثري من أعالم تلمسان الذين هاجروا بالدهم لالضطرابات 

الرحالة أبو القاسم الزياين تلمسان يف أوائل  رالتي سادت يف البالد إذ ذاك. وقد زا
« ) قال: الرتمجانة الكرباعاته يف رحلته (القرن الثالث عرش, وأقام هبا مدة وسجل انطب

ان, التي ال يعرفني هبا إنسان, خايل الكيس من النقري والقطمري, سوملا دخلت مدينة تلم
قصد املسجد اجلامع, لعيل اجتمع برئيس, أو أوال معني وال أنيس, وال مشري, فكنت 

ل املحابر ختذه لوحشتي أنيسا, وابحث عن األعيان واألعالم, وأهأظفر بخل أ
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ظنى شزرا, حواألقالم, وكان يمر يب رجل هبي املنظر,نظيف الثياب صقيل املغفر, يل
نه من أكربا, يطرق البادي وال يسلم, ويبخل باجلواب عن املتكلم, ير  يويميل عن

حسبه من جهابذة األعالم, وممن له الصدارة بني أالطبقة العليا, وفوق املريخ والثريا, و
فقصد الكريس يميس ويتبخرت, وصعد عىل أدراجه ينتثر, فدنوت منه شيوخ اإلسالم, 

غرتف من بحره, وأنال لطيفة من وقره, شغفا بعاديت, وجرين لقربه نبيل وبراعتي, أل
عتقد أن أغتبط, وكنت ألتقط, وال يف روضته زهرا قطافه أفلم أجد يف سفرته ثمرا منه 

... وقلت بامذا يفتخر  نفيس باللوم, وفراستي ال ختطي, فرجعت عىل يحركايت ال تبط
لت عن حاله أوملا س ...: « إىل أن قال, » ... هذا ويتكرب, وجير ذيوله علينا ويتجرب

نه قايض املواريث, من حميل اخلبائث, فحينئذ قطعت إومنصبه, املغرت بجامله, قيل يل 
نظري عن األنيس, ونزهت نفيس عن تكرب كل خسيس, وقصدت قرية أيب مدين 

لعباد, واعتزلت هبا عن العباد, وقلت خماطبا هلذا املتكرب, الذي هو بقسم الرتائك با
 يفتخر:

ــا يناســبه ــا مــن تكــرب فــوق م  ي
 وتــاه عجبــا وضــن ببشاشــته

 

 وظن أن خدمته الشمس والقمـر
ــه احلجــر  وازور مــن قســوة ختال

 إىل أن يقول:
 كانت تلمسان بـاألعالم صـائلة

  هبـاإذ عادت تبـاع  املسخأصاهبا 
  وكيف ال وجنود الرتك حـولكم 

 

 وباجليــاد ومل تـــربط هبــا احلمـــر
 مناصب العلم لألجـالف واخلـور
 تســوقكم بعيصــ اخلســف ال تــذر

 

 ).30(وهي قصيدة تربو أبياهتا عىل  ».الخ
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فان انطباعات الرحالة الزياين تعطينا صورة عن حالة تلمسان يف العهد الرتكي, 
. وقد زار تلمسان يف أوائل القرن العارش بعد احتالل األسبان خصوصا احلياة الثقافية

لوهران, احلسن الوزان املشهور بليون اإلفريقي فأيد ما قاله الزياين, حيث وجد طبقات 
تلمسان مدينة عظيمة, وهي قاعدة اململكة, يقال «  :العلامء هم أسوا الطبقات حاال قال
يف  كانونا ـ أي أرسة ـ 16000غ سكاهنا فبل أرشقول,إهنا مترصت وتضخمت بعد خراب 

, وبعد أن ذكر نبذة من تارخيها والظروف التي احتلها فيها بنو » عهد امللك أيب تاشفني
مرين, ذكر معاملها كاملدارس والقصور, والفنادق اخلاصة بالتجار االيطاليني, ثم حتدث 

ة دار لليهود, جلهم يوجد حي كبري يشمل حوايل مخسامئ« عن اجلالية اليهودية فقال: 
إن هبا حب امللوك من مجيع « , ثم وصف منتوجات تلمسان من الفواكه فقال: »أغنياء

ما التني األسود املستطيل البالغ النهاية يف أاألنواع وبكثرة مل أر مثلها يف أي بلد كان, و
 . »ةاجلودة, وكذلك اخلوخ واجلوز واللوز والبطيخ واخليار وبقية الفواكه فإهنا كثري

ثم تعرض لطبقات السكان فقسمهم إىل أربعة أقسام: الصناع, والتجار, والطلبة, 
التجار فإهنم رجال مستقيمون, أوفياء ونزهاء يف معاملتهم,  أما« ثم قال:  ,واجلنود

هنم متصلون اتصاال وثيقا ببالد إجمتهدون يف رفع مكانة بالدهم االقتصادية, و
ن لباسهم مجيل ورفيع, وكثريا ما نجده يفوق إالسكان ف وبقية ارما التج..., أالسودان

, ثم » جودة لباس جتار فاس, مع امتياز جتار تلمسان بحسن املعاملة ومكارم األخالق
 يتعرض بتفصيل للباس كل طبقة من الطبقات األربع املذكورة.

 هنا بدال من عاصمة بالدإن تلمسان فقدت مكانتها يف العهد الرتكي, حيث إحقيقة 
, فكانت تقاسمها فيها وهراناجلزائر مدة قرون, فقدت حتى مكانتها كقاعدة لوالية 
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االحتالل الفرنيس, فاختذها  عند بقية نخبتهاإىل أن , معسكر, وتارة مازونةتارة 
 . وهرانالفرنسيون بعد النظام العسكري دائرة تابعة لوالية 

نت تشمل عدة م) اختذت والية, وكا1962ـ1954ويف مدة حرب التحرير (
دوائر, منها سبدو, ومغنية, وبني صاف. وامتازت بعد االحتالل الفرنيس بمشاهدة 

واجليش الفرنيس, فمن أشهر هذه املعارك,  األمري عبد القادرمعارك حاسمة بني 
تمت بمعاهدة تافنة التي وقعها من اجلانب خ, وأرشقولاملعركة التي وقعت بنواحي 
كانت رسية حيث مل يعلم هبا حتى الوايل العام باجلزائر, الفرنيس املاريشال بيجو, و

, فكانت هذه املالقاة قرب وادي تافنة يف الطريق األمريثرها طلب املاريشال مالقاة إو
, وأقيم نصب تذكاري بمحل هذه املقابلة ـ ال ملوضع أرشقولإىل  تلمساناملؤدي من 

تي كانت أول مقابلة لألمري مع معاهدة تافنة كام يتوهم ذلك كثري من الباحثني ـ ال
مسؤول فرنيس, ثم شاءت األقدار أن تنقض هذه املعاهدة, وتقع معركة حاسمة بني 

 De( )1( منطانياك دوجيش األمري واجليش الفرنيس الذي كان يقوده الكولونيل 

Montagnac ( بالكركور قرب مدينة مغنية, خرس فيها اجليش الفرنيس ما يزيد عىل
منطانياك, ثم وقع يف نفس تلك املدة بالقرب من مدينة  , من بينهم القائد دوملائتي قتيلا

ستسلم اي جندي, فبة من مائتَ الرميش لقاء بني جيش األمري وحامية فرنسية مرتكِّ 
 واقعةأرس ن دون قتال, وهذه احلامية وما أضيف هلا من مِ  األمريأفرادها جليش 

ري وسجن د به ويل عهد ملك فرنسا لألمتعهَّ ما  ض, هي التي كانت سببا يف نقالكركور
واقعة الكركور املشهورة عند  :أي, , كانت هذه األحداثأمبوازمدة طويلة يف قرص 

                                                 
 بل يف ضواحيها معاهدة تافنة., ميش التي وقعت بقرهبامدينة الرَّ  هعلي تسمي )1(
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وواقعة األرس الذين اهتم الفرنسيون  ,ني بواقعة سيدي إبراهيماب الفرنسيِّ الكتَّ 
القادر, وقد  األمري بقتلهم, وقعت هذه األحداث بسنة واحدة قبل استسالم األمري عبد

خلرب يطول يف ناحية  بيجووقع هذا االستسالم الذي هو يف احلقيقة كمني دبره املاريشال 
تراب اجلزائر  األمريق رالتي كانت مرسحا لألحداث املذكورة, ومنها فا إبراهيمسيدي 

 من مرسى الغزوات.
 بعد االحتالل, تكون هذه الدراسة ناقصة إن مل تلمسانهذه صفحة من تاريخ 

ا هبا, وهذا ده خاص ت به تلمسان يف العهد الفرنيس, ولربام نجِ امتازَ  ض إىل حادثٍ نتعرَّ 
إىل  أالذي جل افرايم أنقاوةث هو إقامة حفالت إلحياء ذكر وفاة الريب اليهودي احلادِ 

 ن األندلس. يف أواخر القرن السابع اهلجري مِ  تلمسان
ته قَ فنال ثِ  ,األولأيب تاشفني ببالط امللك  والتحقَ  جامعة طليطلةن ج مِ نه متخرِّ إقيل 
ص هلم يف كام رخَّ , أجدير ن ربضِ دال مِ واطنيه داخل تلمسان بَ مُ  ه عىل إسكانِ وساعدَ 

ن معامل  مِ يبِّ ال زال رضيح هذا الرِّ وها البيعة احلالية, نيت عىل أنقاضِ بناء بيعة هي التي بُ 
صبغة رسمية لالحتفاالت  ىعطت تُ واح, ويف العهد الفرنيس كانتلمسان يقصده السُّ 

هر, نوية التي تقيمها اجلالية اليهودية بتلمسان بعد عيد الفصح اليهودي بنحو الشَّ السَّ 
ك احلديدية ختفض بكامل الرتاب اجلزائري نصف القيمة للمشاركني كَ كانت إدارة السِّ 

د اليهود من كامل دس الذي جيمع وفوبالقُ  ىط املبكائبيه بمؤمترات حيف هذا املؤمتر الشَّ 
 .طيلة أسبوع املغريبواجلزائري اب الرتُّ 
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  وھران وأيالتھا في عھد االحتالل اإلسباني

  استرجاع األسبان مدينة وھران

  )1(م1119بعد أخِذھا سنة  م1144سنة 

جعوا وهران سنة أربعة وأربعني ومائة وألف, بعدما   م لنا أنَّ االسبانيني اسرتَ تقدَّ
ة رغم أخرجهم منها حممد  وا يف هذه املرَّ بكداش باشا سنة تسعة عرش ومائة وألف, بقَ

حماوالت بايات األيالة الوهرانية خصوصا الباي مصطفى بوشالغم فبقوا إىل سنة 
مخس ومائتني وألف حيث أخرجهم حممد بن عثامن باي األيالة الوهرانية وكان هذا 

 اخلروج هو خروجهم األخري من وهران.
بايا عىل األيالة الوهرانية سنة ثالث وتسعني ومائة وألف  نحممد بن عثامويل 

 وكانت عاصمة األيالة إذ ذاك معسكر.
فكان أول ما فكر فيه هو غزو وهران إذ قبل توليته بايا عىل األيالة كان قائدا عىل 

 ,وكانت كل حماولة ,وكان سكان هذه القبيلة يتمردون عىل البايات السابقني ةقبيلة فليت
تبوء بالفشل ألن االسبانيني كانوا يشجعون هذا النوع من العصيان  فأخضعهم

بإخضاعهم حممد بن عثامن إىل أن صريهم يف مجلة  خمزنه وصار يويل ويعزل من يشاء 
من  ةكام كانت قبائل احلشم يشبهون متاما فليت ,من رؤسائهم من دون أن حيركوا ساكنا

فكان حممد  ,ردهم وأخضعهم متاماوقىض عىل مت ,حيث التمرد عىل السلطة والتعدي

                                                 
 ., وهي مبتورة اآلخر.صفحة )19(حارضة عىل نسخة خمطوطة تقع يف اعتمدنا يف إثبات هذه امل  )1(
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فكانت  ,بن عثامن ير أنه ال يمكنه حماربة االسبانيني قبل أن يقيض عىل مترد القبائل
قيد هذه الغزوة كاتبه  ,أهم غزواته غزوة بالد األغواط سنة تسعة وتسعني ومائة وألف

ا عليها يف اخلاص العالمة الشيخ أمحد بن هطال التلمساين وذكر كل القبائل التي مرو
 ,وما زال هذا الكتاب حمفوظا ,الغرامة يوبايعته وصارت تعط ,طريقهم إىل األغواط

وبعد رجوعه من هذه الغزوة إىل معسكر متردت مدينة عني مايض وامتنعت من إعطاء 
الزكاة فرجع إليها بجيش عرمرم إال أنه لقي مقاومة عنيفة من سكاهنا فحارصهم مدة 

جلزائر غري منتظر فدخل املدينة وفرض رضيبة ثقيلة عىل سكاهنا من ا ,مدد جاءه إىل أن
ثم ارحتل ونزل أم الصلوع «... جرحت كربياءهم, قال العالمة ابن هطال يف ذلك: 

دمت مشايخ األغواط لنيل قعىل ثالث ساعات من احلواجب وعندما وصل املنزل 
بني األمان عىل (ريض اهللا عنه) طال صحيح البخارياملراتب وعلامؤها وبأيدهيم 

مائة  اأن يكونوا رعية عىل أن يعطو نبلوقاأنفسهم وأهليهم وهم مذعنون بالطاعة 
حرصهم عىل هذا  أخادم ومخسة آالف سلطاين ومائتي ثوب وأربعة أفراس فلام ر

األمري وحتملهم ورضاهم بذلك القدر قال هلم أن أتيتم بام ذكرتم ووفيتهم بام وعدتم 
بوا منه أن يقيم يف موضعه حتى يدفعوا له مجيع ما التزموه فلكم مني األمان فطل

فانرصفوا عىل هذا االتفاق وبعث معهم خدامه املخازنية خلالص ذلك عىل العادة 
املتبعة عنده فبعد انرصافهم ذكر األمري وأنه مل يتكلم معهم عىل الغرامة السنوية فكتب 

هم به ليال إال أنه وجد نياهتم قد قرفط ههلم كتابا يعلمهم بام نسيه وبعثه مع بعض قياد
حتولت وطيتهم قد فسدت فاجتمعوا عليه لقراءة الكتاب وبقي حامله منتظرا ما به من 

ملكرهم  حجةاجلواب فلام فتحوه ألقوه خمالفا لغرضهم فجعلوه سببا لنقض عهدهم و
زنية وقالوا كلهم: هيهات هيهات, فال يكن شيئا من هذا مدة احلياة, ثم أمروا املخا

باالرحتال عنهم ساملني, وأال يذهبوا نادمني, واشتغلوا باالستعداد للحرب فبعثوا ملن 
عراب جاءهتم األحزاب واألجناد حتى ظنوا أنه ال يصلهم أحد إىل حوهلم من األ



                    

583  

إىل أن يقول مع أن هذه املدينة عظيمة يف نفسها حممية بأسوارها ورجاهلا  ...البالد
كان قبله فيها لكثرة وباهلا فلام بلغ الباي ما ذكر أمر باالرحتال ولذلك مل يطمع أحد ممن 

ترك اجلند يبنون  ,من أم الصلوع والتقدم إىل املدينة بنحو امليل من اجلهة الغربية
أخبيتهم وتقدم يتوسم املدينة وكان معه بعض رؤساء اجلند فرجع إىل املحلة وخاطب 

طت هبا البساتني واألبراج وبساتينها كلها ن هذه املدينة قد أحيإ :رؤساء اجلند بقوله
مدورة بالسور فحيطاهنا مرتاكمة وأسوارها متخالفة متكاثرة فال بد أن جتمعوا 
خدامكم ومواليكم الذين ال سالم هلم حيملون بأيدهيم الفيسان ويذهبون مع العسكر 

 أصحابفكلام وصل العسكر حلائط من تلك احليطان أو لربج من األبراج يرشع 
فيه طريقا للعسكر وأوصاهم عىل األشجار والنخيل فال  الفيسان يف اهلدم حتى جيعلوا

ثم عني لكل قبيلة موضعها وحوزها وقد أصيب يف اليوم األول من  ,يقطعون شيئا منها
حد عرش أبني األغواط وأحالفهم ما يزيد عىل الستني رجال ما بني قتيل وجريح و

أهنم سيهلكون عن آخرهم فتفرقوا  علموام وحيث رأت األحزاب ما حل هب ,أسريا
أنه مات منهم أي من  أحالف بني األغواط  يوحك ,ورجعوا إىل أهلهم طالبني للنجاة

 .ستة رجال وامرأة كانت حترضهم عىل الدفاع  فأصابتها رمية
حتقق الباي أنه يفتح املدينة ال حمالة إال أهنا هبا فساد كبري إن مل يستسلم أهلها  

إىل كافة علامء بني األغواط بعد السالم عليكم ورمحة «امئها كتابا هذا نصه: فكتب لعل
اهللا إن بلغكم كتايب هذا اخرجوا غدا عيالكم وأوالدكم من هذه القرية الظامل أهلها 
وانحازوا خارج املدينة إىل جهة وعليكم أمان اهللا إن خفتم من بعض العسكر أن يوقع 

فإن قبلتم  ,تلطوا بالقوم الذين أراد اهللا هالكهموال خت ,بكم وكلت بكم من حيرسكم
 ».ثم أوالدكم عليكم والسالمإالنصيحة فأخذوا الفضيحة وإن أبيتم ف

وختم الكتاب ودفعه إىل الرسول فعندما وصلهم الرسول ذكر أنه وجدهم يف  
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فبهتهم ذلك  ,حرية وكربة وقد هربت عنهم األعراب فلام أخذوا منه الكتاب استبرشوا
ل امللك وحلمه وعدله إذ كانت سمعة األتراك فاسدة وهذه السمعة هي التي لفض

فأخذ العلامء حينئذ كتاب صحيح  ,شجعت األغواطيِّني عىل الدفاع واالستامتة
فأعاد عليهم ما كاتبهم به, فأجابه رجل منهم فصيح  البايالبخاري وقد مروا عىل 

دار عىل ما خياطب به امللوك وكان اللسان ثابت اجلنان له معرفة بطريق السلوك واقت
شاعرا فمدح الباي بأبيات وقبل األرض بني يديه ودعا له بالنرص والتمكني وقال له يا 

دخر أجر  اجعلهم أرقاءك واعىل هؤالء القوم هللا تعاىل و نسيدي إن جعلتنا عتقاءك فأمن
ن مقاهلم عرض عأعفوهم عند اهللا تعاىل وال حتفز ذمة من جاءك شفيعا وال تفضحه ف

وبعدما اتصلوا بخليفته العالمة األستاذ الشيخ  .وقال هلم البد من قتاهلم ثم أمرهم 
تداخل يف قضيتهم   −الذي سنتحدث عنه يف حصار وهران−حممد بن عبد اهللا اجلاليل 

وكان مسموع الكلمة عند الباي فأمره الباي أن يقف معهم عىل ما يريد فوقع االتفاق 
واحلديث عن  .ا اتفقوا عليه بأم الصلوع عالوة عىل الغرامة السنويةم نعىل أهنم يدفعو

 املقصود فنكتفي منه هبذا. عن فتح األغواط وعني مايض يطول خيرجنا
ومدحه بعد هذا الفتح كثري من الشعراء, منهم: الشاعر األديب الشيخ احلاج أمحد  

ني يقول يف مدحه بقصيدتفبن عالل القرومي نسبة إىل قرومة قرب األخرضية 
 إحدامها:          

  Š–äÛaلقــد أنجــز اآلمــال وعــدا مــن 
ــدة ــذراء بل ــتح ع ــود الف ــد وف  وأه
 تكلــــل بالشــــمس املنــــري جبينهــــا
ــب ــل جان ــن ك ــالثغر م ــا ب ــاط هب  أح
 حمجبـــــة ريـــــام وبكـــــرا عزيـــــزة

ــان يف الصــدر ــا ك ــال م ــرز اإلقب ــام أب  ك
ــــل  ــــة األرداف يف احلل  aŠš¨مثقل

ـــدر ـــى معصـــم تصـــور بالب ـــام أهب  ك
 أسود الرش والغيل يـرمقن عـن شـزر

ــا ــم وي ــن ري ــا م ــا هل ــرفي ــن بك ــا م  هل
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ــا ــن ختامه ــك حس ــوم ف ــم رام ق  فك
 حممـــد املستبســـل الشـــهب جمـــده
 أمــري لــه يف النــاس عــدل وســطوة

ـــد دوخ األ ـــهلق ـــيطة طول  رض البس
 عىل رحبهـا ضـاقت عـىل وسـع جنـده
 كــان قــر األغــواط مجــع مؤنــث
 لــذاك تــر األغــواطي إن ذكــر اســمه

 والغـــرب كفـــه ÖŠ’Ûaكـــان بـــالد 
 إذا رام شــــخص أن حيــــدث نفســــه
 فإن كان يف حرب تـر الكـون عابسـا

ـــزوا  ـــه Š’iإذا رام غ ـــري بعض  الط
 هـــو البحـــر جـــودا واهلزبـــر مهابـــة

ـــالعلم  ـــح ب ـــة  ÑíŠ’Ûaتوش  حقيق
ـــه ـــل أهل ـــروف يف ك ـــطنع املع  فيص

ال يــا أثيـــل املجــد ســـيفك مل يـــزل  أ
ــة ــل جه ــن ك ــال م ــك اآلم ــت ل  ودان

ـــت يف ـــوال زال ـــع ـــدوم ورفع  ةز ي
 

ــــر ــــايل امله ــــة ع ــــأرجعهم يف خيب  ف
ــن ــاز س ــه يف األرض ح ــىل أن  الفجــر اع

 لصاحب موسى احلق أو أصحاب اجلور
 فعاملــــه يف تلــــك يرفــــع بــــاجلر 
ــرت ــر الب ــد نق ــد ص ــن بع ــمع م  فتس

 ŠØÛbiفيعمـــل فيـــه الفـــتح جيشـــه 
 تفقــد رأســـا هــل أبـــني مــن النحـــر
ــــالفقر ــــا وب ــــالعمران فيه ــــأمر ب  في

ــه األصــا ــو عن ــا ط  Š–ÈÛbiبع خالف
 Š’iوإن كــان يف ســلم تــر الكــون يف 

 وناد منادي الوحش سريوا إىل الـذخر
 الــدهر توروض الربــى علــام ويف ســم

ـــر  ـــق مســـتند الظه  لســـنة خـــري اخلل
 فــــال جيعــــل األشــــياء إال عــــىل رس
ـــاق أعـــدائكم جيـــري  طـــويال إىل أعن
 تسوق لـك املطلـوب حتـت عـايل األمـر

 ŠîÛbiمـــن اهللا  a‰ëŠßوال زالـــت 
 

يف  أبو راسقال كذلك يف غزويت األغواط وعني مايض العالمة املؤرخ الشيخ و
 قصيدة يمدح فيها الباي املذكور:

بني الناس باحلق فاسـتو فقد سو 
 فأصــبح مغبــوط الشــامئل ماجــدا

 ومــا مثلــه للظلــم والبغــي دافــع
 ملــا شــت مــن شــمل املــروءة جــامع
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 وبلـــدةقطـــرعـــال صـــيته يف كـــل
 متـــد لـــه اجلـــوزاء كـــف مصـــافح
ـــب ـــوك كواك ـــه شـــمس واملل  كأن
ـــل ـــيفا صـــارما ذا محائ  توشـــح س

 هيكــل رحــب املناكــب أجــرد عــىل
ــــب ــــاب نجائ ــــه عت ــــاد أمام  تق
ــا ــوع يزينه ــل ن ــن ك ــا حــىل م  عليه

 خيفــــق ظلهــــا Š–äÛbiوألويــــة 
 وتتلوهــا أجنــاد يضــيق عنهــا الفضــا
ــوامر ــاق ض ــل عت ــىل خي ــراهم ع  ت
ـــر ـــة هزب يْب ـــامل وهَ ـــمت ع ـــه س  ل
 وجتـــني غرهـــا هواهـــا فأصـــبحت
ـــا ـــواه زاد عتوه ـــل دع ـــم متتث  فل
ــوغى ــامرخ يف ال ــال س ــاهم بأبط  رم

 اعق أرســلت بتعجيــل هلكهــمصــو
ــاءهم ــاء عــني مــاض دم  فأشــكل م
 فيـــا عجبـــا أتـــوا املهالـــك جهـــرة
 كمثل بني األغـواط رشقـي بالدهـم

 

ــالع  ــعد ط ــد والس ــامء املج ــه يف س  ل
ــع ــامء متواض ــدر الس ــه ب ــدنو ل  وي
 إذا ظهـــرت مل يبـــد مـــنهن ســـاطع

ــن اإلبر ــد م ــاقعوغم ــفر ف ــز أص  ي
ــانع ــاد كالغصــن ي ــن اجلي ــبوح م  س
 من الحـق أصـلها أو أعـوج ضـارع
ــــود رواصــــع ــــائس در يف النق  نف
 جواهرهــا اللُّجــني أبــيض ناصــع
 وكــل فتــى شــاكي الســالح دارع
 كتائب قـد ضـاقت عليهـا الشـوارع
 فكــــل عزيــــز عنــــده متواضــــع

 وهــي تنــازع  عــن طاعتــه تنــأ 
ـــالوا ب ـــدافعبوق ـــديد ن ـــنا الش  أس

 عقملؤهــا الســم نــا ســقوهم بكــأس
ــع ــا داف ــيس دوهن ــبي ل ــذ وس  وأخ
ـــانع ـــة م ـــن للطاع ـــزاء م  وذاك ج
 وقــد عــاينوا مــا القــى مــن ال يبــايع
ــــع  وســــمغون والشــــاللتني كوان

 

فإنه ملا أهنى احلرب مع القبائل  ,ولنرجع اآلن إىل احلديث عن غزوه لوهران
رض وصادف أن زلزلت األ ,فكر يف غزو وهران ,املتمردين وأخضعهم لسلطته

فهدمت  ,وذلك ليلة اجلمعة أول صفر سنة مخس ومائتني وألف ,بوهران يف تلك املدة
ضمنهم وايل البالد وأهله وإن  منالديار ومات خلق كثري يربو عىل الثالثة آالف نفس 
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 كان الزلزال عاما باأليالة فإنه مل يؤثر اخلسائر إال يف مدينة وهران.
ناحية وهران حيث ناد باجلهاد وكلف هبذه  إثر هذا الزلزال ذهب الباي حممد إىل

املأمورية ستة فقهاء فزودهم باملال والنصائح وأمرهم أن جيولوا يف البالد ويتصلوا 
من مجيع الرضائب  نبجميع الرؤساء والعلامء ويعلموهم بأنه قرر أن املجاهدين يعفو

باط وهران فكان من مجلة ما فيام خيص الفقهاء والطلبة فإنه منع القراءة منعا كليا بغري رأ
فيحكى عنه  ,امللبني لنداء الباي العالمة الفقيه الشيخ حممد بن عيل أيب طالب املازوين

 أنه جاء إىل الرباط صحبة ولديه السيدين هني وحممد ومائتني من طلبة مدرسته.
والشيخ أبو طالب هذا كان له صيت باأليالة الوهرانية خصوصا مدرسته بامزونة 

فمنها خترج كثري من الفقهاء  ,ت املدرسة الوحيدة لدراسة الفقه وأصولهالتي كان
الفحول كالعالمة الشيخ مصطفى الرمايص حميش التتائي والعالمة املؤرخ الشيخ أبو 
راس والعالمة الشيخ عده غالم اهللا نارش الطريقة الشاذلية بالقطر اجلزائري والعالمة 

 بطرابلس وغريهم كثريون. الشيخ السنويس مؤسس الطريقة السنوسية
فلام انترش خرب وصول الشيخ حممد بن أيب طالب إىل رباط وهران خصوصا وأنه 
جاء ماشيا من مازونة وترك دابته للعاجزين من طلبته, انترش هذا اخلرب وفعل مفعوله 

 ينفلم يمض نصف شهر حتى كان عدد الطلبة الوارد ,يف األوساط العلمية باأليالة
وكان الباي عني هلذا الرباط العالمة الشيخ  ,ربو عىل اخلمسة آالف طالبعىل الرباط ي

وعني العالمة الشيخ  ,حممد بن عبد اهللا اجلاليل مدير املدرسة املحمدية بمعسكر رئيسا
 الطاهر بن حوا قايض معسكر نائبا عنه.

يب والشيخ حممد بن عبد اهللا اجلاليل هذا من أشهر علامء زمانه ينتسب إىل الشيخ أ
وبعد رجوعه من فاس ذهب إىل املرشق فالتحق باألزهر  ,قرأ ببالده ثم بفاس ,جالل

ثم ذهب إىل حج بيت اهللا احلرام فجاور باملدينة املرشفة مدة, اتصل بكثري من  ,الرشيف
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ورجع إىل وطنه فعينه الباي حممد شيخ العلامء باملدرسة  ,علامئها فأفاد واستفاد
يه كثري من العلامء من مجلتهم الشيخ أمحد بن سحنون املحمدية بمعسكر فتخرج عل

عثامن  ن) الذي قيد فيه حياة الباي حممد بالثغر اجلامين يف ابتسام الثغر الوهراينصاحب (
 وفتحه لبالد وهران.

أما الشيخ القايض الطاهر بن حوا فهو من بيت علم وجمد ينتسب إىل العالمة 
اعة والرماية يف احلروب االسبانية أصله من الشيخ أيب زيد الغرييس املشهور بالشج

غريس, وانتقل الشيخ أبو زيد خلالف وقع بينه وبني الوالة إىل بالد املحال بنواحي واد 
الشيخ الطاهر هذا والعالمة  ,خترج من بيت آل حوا كثري من العلامء والشعراء ,مينة

سبيكة غانم صاحب (دفني مست االشيخ عبد اهللا كان قاضيا قبله والشيخ حممد بن حو
 ) يف ذكر علامء مستغانم وأحوازها من األعيان التي يقول فيها:يانقالع

 عهدي بذاك الوادي فيـه جلـة
 أعني بـذاك الـوادي مسـتغانم
ــــنة ــــة مس ــــتهم مجاع  أدرك
 قد أخذوا العلوم عـن مشـايخ

ــوارا  ــورهم أن  فاقتســبوا مــن ن
ـــة ـــري للطوي ـــب التطه  بحس
 ملــا انطــو عــىل خصــال مجــه

 لســـن والشـــيوخأوهلـــم يف ا
 العـــامل اجلليـــل شـــيخ امللـــة
 وابــن ســعيد املــالقي الصــالح
ــدي ــهور باحلمي ــامل املش  والع

 

ــة ــور املل ــدين ن ــامء ال ــن عل  م
ــآتم ــا م ــدلت أفراحه ــن أب  م
ـــنة ـــا للس ـــريا تابع ـــا غف  مج

 هلم أساس يف الصـالح راسـخ 
 وورثــوا مــن رسهــم أرسارا
ــة  مــن مفســدات ثمــرات الني
ـــة ـــاء األم ـــانوا بحـــق أمن  ك

 التعلــيم والرســوخواألخــذ و
ــة ــابن قل ــاس ب ــهرته يف الن  ش

 ابـن السـائح  òÈíŠ’Ûaونارص 
 دوالشيخ حميي الدين صفو الوُ 
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ثم يذكر ما يزيد عىل العرشين عاملا كانوا بالبلدة وبعد ذلك يتعرض إىل علامء 
 نواحي مستغانم فيقول:

 قلت وقـد أدركـت هبـذا الـوادي
 مشــــــاخيا أمهــــــة حفاظــــــا 

 Š–ÈÛaأوهلـــم شـــيخ شـــيوخ 
ـــــاد ـــــاظ والنق ـــــة احلف  خامت
ــواص ــا الغ ــع األقوي ــيس مج  رئ
ــــامل املحبــــب الصــــويف  والع
 بركــــــة العبــــــاد والبقــــــاع

 

 وغريهــا مــن حــوز هــذا الــوادي
 متـــــابعني علمهـــــم أيقاظـــــا
ــــر ــــامء القط ــــع عل ــــرة مج  غ

ــراد  ــا األف ــدور األقوي ــمس ب  ش
 املصــــطفى حممــــد الرمــــايص
 العابـــــد املجتهـــــد الـــــويل
ـــوزاعي ـــوب لل ـــها املنس  عباس

 

 قول:إىل أن ي
 فهـــــؤالء العلـــــامء الســـــباق
 كــانوا شــموس األرض والبــدور
 حتى عـر شموسـها الكسـوف

 فــــارحتلوا وســــدلوا احلجابــــا 
ــالف  ــن خ ــاهلم م ــوا وم  فانقرض
ــف ــيس يرتش ــن نس ــيال م  إال قل
ــــدهم الرســــوم ــــت بع  وانقلب

ــدهم   ــىل انقراضــهم وفق ــا ع ءاه
ـــيال ـــا ظل ـــاض ظله ـــت ري  كان
 مشــــحونة بالبــــدع القواصــــم

 تفاعــــامرفوعــــة أرشارهــــا ار
 

 وغـــريهم ممـــن لـــه التحـــاق
ـــــورا ـــــة ون ـــــبوها زين  فأكس
ـــوف ـــدورها اخلس ـــار يف ب  وص
ــا ــوا األبواب ــم وأغلق ــن رسه  ع
ــــارف ــــد وط ــــوز إرث تال  جي

 مـن سـلف بحورمن غري نفع من 
 حالكـــة تنـــوح فيهـــا البـــوم

ــآ  ــدهم ه ــن بع ــي م ــىل ختلف  ا ع
ــ ــديال اآلنف ــى ب ــىل لظ ــو ع  فه

ــــائم ــــاكر العظ ــــم واملن  والظل
 عاأكســب أهــل خريهــا اتضــا

 

 ...الخ...
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اهتم الباي بحياة الطلبة يف هذا الرباط وكلف قائد اجلهة بتموينهم, ثم هتيأ هلذه 
احلرب فكان أيضا من مجلة ما عزم عليه هو إرسال وفد جلبل طارق يشرتي األسلحة 
من اإلنكليز, فذهب هذا الوفد يرأسه كاتبه اخلاص الشيخ أمحد بن هطال التلمساين 

بوا أوال إىل املغرب مزودين باهلدايا للملك الذي كان صديقا للباي وقايض املحلة فذه
ومن املغرب ذهبوا إىل جبل طارق فاشرتوا  ,إذ زاره أيام حمنته بمعسكر وأكرم وفادته

ففي  ,األسلحة ورجعوا إىل معسكر, دامت مدة االستعداد هلذه احلرب مخسة أشهر
 عبيد طرق للمدفعية ... الخ. الثامن من رجب تم االستعداد من حتضري أسلحة وت

ففي صباح يوم الثامن من رجب كان سكان معسكر كلهم وقوفا لتوديع اجلند 
فوقع احتفال عظيم هبذه املناسبة فأطلق الباي رساح معظم املسجونني ومجع ألوية 
األرضحة كلواء الشيخ عبد الرٰمحن الثعالبي والشيخ أيب مدين دفني تلمسان والشيخ 

وأقيمت احلفالت  ,دفني مليانة والشيخ حممد بن عودة دفني فليته أمحد بن يوسف
وفرقت الصدقات عىل روح دفني وهران الشيخ اهلواري, قصد الباي رأسا رباط 

يفري فاختار منهم فرقة مكونة من مخس مائة طالب أقسموا أمامه أهنم إالطلبة ب
وردت عليه فرقة بعثها وعند وصوله إىل ضواحي وهران  ,خيلصون له الطاعة إىل املامت

 .داي اجلزائر مكونة من ألفي جندي
مات يف هذه املدة حممد بن عثامن باشا داي اجلزائر وويل مكانه حسن باشا الذي  

عا له عىل االستمرار فيام هو بصدده. د ما توىل كاتب الباي حممد بن عثامن مشجِّ  بمجرَّ
د ما توىلَّ حسن باشا دايا عىل اجلزائر اتصل به سفري اسبانيا بالعاصمة  بمجرَّ

عىل رشط أن تتوىل حكومة اسبانيا دفع مجيع مصاريف احلرب  صلحوعرض عليه ال
 واتفقوا عىل هدنة نصف شهر ريثام يأيت جواب ملك اسبانيا.

بعث حسن باشا للباي حممد خيربه بالتزام اهلدنة, فامتثل الباي األمر ووافقت هذه 
دِّ عليه من اجلزائر.     اهلدنة عيد النحر, فاحتفل به الب  اي بمعسكر وبقي يف انتظار الرَّ
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  )1(مازونة

مدينة عربية صغرية منظرا كبرية خمربا, اختطَّها بنو منديل أمراء مغراوة يف  مازونة
ابعة, واقعة بمكان معتدل االرتفاع, غزيرة ينابيع املياه  ن املائة السَّ العقد الثالث مِ

ها هنر صغري, حمفوف اجلانِبَني بمختلف أشجار الفاكهة,  العذبة, طيبة اهلواء, يشقُّ
ن أراض, وقد اشتهرت هذه املدينة  ن جهاهتا اآلن متسع متباعد األطراف مِ ويكتنفها مِ
ء, وال زالت  الَّ اجلميلة يف القرون التي تال بناءها بالعلم, وأنجبت علامء ومؤلِّفني أجِ

يني, هبا بحمدِ اهللا ترفل يف ضيايف حللها القومية, منجل ونقها الدِّ ية بصبغتها العربية ورَ
 مساجد آهلة باملصلِّني, ومكاتب لتعليم القرآن العظيم.

وقد امتازت هذه املدينة اإلسالمية بمدرستها اجلليلة التي هي الكلية الفقهية 
الوحيدة لوطن اجلزائر, امتيازا حيقُّ هلا أن تفخر به وتثنيه عىل مجيع مدن املقاطعات 

ها, وال أراين مبالغا فيام ذكرت بعد أن عاينتُ ما كنتُ أعلمه قبلُ الثالث و عواصمِ
بالتواتر, تلك املدرسة الفسيحة املفتوحة األبواب ابتساما يف وجه كلِّ وافد, وترحيبا 
بكلِّ وارد, ثمَّ ال تزال كافِلةً له ومتأنِّقة يف إكرامه والقيام بشؤونه أحسن قيام, من يوم 

ن كآ ن القلب القايس إىل يوم جاء يعلوه مِ محة مِ بة اجلهل واالغرتاب ما يبعث له الرَّ
ه بأنوار علم  ن نفائس كنوزها وخمبَّآهتا ما يزري بام أويت قارون, آتيا قومَ تردعه حيمل مِ
ن خري  ف وأعالمه, وقد أقام احلقُّ تعاىل أهلَ بيتٍ مِ يعة تَعلوه رايات املجد والرشَّ الرشَّ

ف ـ وهم ن ملوك  بيوتات الرشَّ ل نسبهم اهلاشمي باألمري عبد القوي مِ آل هني ـ املتَّصِ
ف, وعرفت له عراقة يف الرياسة العلمية  ل له الرشَّ مغراوة, وبيت آل هني قد تأصَّ

                                                 
نة الثَّالثة, العدد: 1929جويلية  19ه/1348صفر  1جريدة البالغ: اجلمعة  )1(  . 3, ص: 127م, السَّ
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ة والنَّزاهة والتَّواضع وعلوِّ  راسة, تتداول ذلك أفراد عائلته املجبولون عىل العفَّ والدِّ
يم, فام ختطَّ  مم وأكرمِ الشِّ وا يف اهلِ ومحِ م منذ قرون, وال زُ تهم والية التَّدريس بِبلدهِ

 رياستِه العلمية.
بِلوا عىل النُّبل والنَّباهة, والنَّشاط عىل االكتِساب بِطُرقٍ  ان البلد فهم قومٌ جُ أما سكَّ
ور, مطبوعون عىل  ن نَحو جتارة وزراعة, مؤثرون للهدؤ, ومتجافون عن الرشُّ رشيفة, مِ

خاء  ن رجالٍ متكفِّلني بأمور طلبة العلم الكثريين اجلود والسَّ وإطعامِ الطَّعام, فناهيك مِ
نني  يف مثال, فَيقيض السِّ ن الرِّ  الطالب جييءُ مِ ن خمتلفِ اآلفاق, فرتَ الواردين مِ
عرفة, وال باسمه, وال ببلده, تأتيه  لٍ بالبلد مل تَسبِق له به مَ العديدة يف كفالة رجُ

ورياته إىل املدرسة, نها كافِلُه, وإنَّام الباعثُ هلم عىل  رضَ هة يَسكُ حتى ربام ال يَعرف أي جِ
ومية يف الطِّباع, وإنه  لُ العادة القَ جايا, وتأصُّ جهُ اهللا, وكرمُ السَّ هذه املكارم اجلليلة هو وَ

ننا الصَّ  لمية أهل مدُ ور أن لو أهلمَ اهللا ملثلِ هذا من تفجري الينابيع العِ نا كلّ الرسُّ غرية ليرسُّ
 .مزغران), وأرزيوبـ ( بطيوة, ومثل: قلعة بني راشدو ندرومةوالُقر كـ : 

ن ? كـ :   , و ....معسكر, ومستغانم, وتلمسانفأينَ قواعد املدُ
ن املتَّجه هو الفلَك الذي بزغت كواكب سيادة العرب,  فاألمام األمام يا قوم, وليكُ

ين وحده , حمفوفا بمكارم األخالق العربية, ومنه انترشت أنوار رشفها, أال وهو الدِّ
وإنام ذكرتُ هذه النُّبذة بمناسبة احتفال رسوري وقع باملدرسة املذكورة ليلة اخلميس 

خ حمرم  ن شبَّانِ طلبة املدرسة, حصل  20ويومه املؤرَّ ني جليلَني مِ يخَ اجلاري تَوديعا لشَ
سن السِّ  هادةِ بِحُ لمية والشَّ ة العِ جازَ ام عىل اإلِ نهُ شايخ املدرسة كلٌّ مِ ن مَ ن كلٍّ مِ رية مِ

سمي),  غري (مفتي البلد الرَّ يخ حممد بن أيب راس الصَّ األَربعة الكرام, وهم: فضيلة الشَّ
يخ سيِّدي  يخ سيِّدي أمحدوأخوه سموّ الشَّ ٰمحن, وجناب الشَّ , والربكة حممد بن عبد الرَّ

يخ  سميا.احلاج حممدسيادة الشَّ سون رَ  , املدرِّ
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يخ أما املحت ام فهام: الشَّ واحي  العريب بن حممد الواسبنيفَل بِتَوديعهِ ن ضَ , مغنيةمِ
يخ  هام يف هذا  حممد بن احلاج الكبداينوالشَّ يفيِّني, وكذلك شاركَ نهاجه الرِّ ن قبائل صَ مِ

يد غالم اهللا حممد (النائب املايل  ة نجل السَّ ب السيد عدَّ اب املهذَّ حتِفال املبارك الشَّ االِ
  بتيارت) لتتميمه القرآن العظيم.والعاميل

ن طلبة العلم, واملشايخ  ليلة املذكورة ليلة رسور بِمحفل هبيج, تألَّف مِ كانت الَّ
دادية,  سامرات وِ لميَّة, ومُ اكرات عِ ان, أحييت تلك الليلة بمذَ الكرام, وأعيان السكَّ

 به أنوار  ن تِالوة القرآن ما تتقوَّ داية املؤمن, حتى أنار وقصائد أدبية, يتخلَّل ذلك مِ هِ
. باحُ  األفُقَ الصَّ

وكبٍ يَعلوه الوقار وعالئم  يخان يف مَ كوب خرج الشَّ ندما أزفت ساعة الرُّ ثمَّ عِ
ابَّان الفائزان بني حسنِ تَذكري  داد, مشيِّعا هلام إِىل أن ركب الشَّ األُنس وامتزاج أرواح الوِ

وبة عبارات التَّوديع, ومرجوِّ الق هدِ وعذُ , وقَد العَ عوات, فرجعَ املوكِبُ ن الدَّ بول مِ
نٍ بعيدة.   ركب بعضُ الطَّلبة استمرارا يف التَّشييع إىل بعضِ مدُ

 َ واطنِهام, وأن ييرسِّ يخني املودَّعَني لبثِّ أنوار العلم بِمَ نسأل اهللا تَعاىل أن ييرسِّ الشَّ
قبال, كام نسأله تعاىل أن يُديم أهلَ  ن هلام أسبابَ القبول واإلِ مازونة عىل ما هم عليه مِ

ن بني آل أيب طالب, وآل  دين, وأن يُديمَ تعاىل كال مِ حمبَّة العلم وتَيسري سبيله عىل القاصِ
لمية, وسيادة دينية قومية, بصبغة عربية, وشعار  ابن عبد الرٰمحن بيت رياسة عِ

 إسالمي, إىل أن يرث اهللا األرض, وهو خري الوارثني.
 علم املهدي بن أَيب عبد اهللاكتبه خديمُ أهلِ ال

 البوعبديل الرزيوي
 التلميذ بمدرسة مازونة
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  )1(قلعة ھوارة

إن من مجلة العواصم العلمية املندثرة يف القطر اجلزائري مدينة القلعة التي هلا 
, وإنني بناء عىل ما تعهدت بالقيام ةوالسياسي ةالثقافي تمكانة مرموقة وآثار يف املجاال

اخرتت من مجلة دراسة هذه  ,حياء تراث بالدناإشاط الثقايف الذي مرجعه به يف إطار الن
العواصم تاريخ مدينة القلعة, وهي كام تعلمون كانت تعرف يف بداية تارخيها بقلعة 

ثم صارت تعرف بقلعة بني راشد عند  ,هوارة إذ قبيلة هوارة العتيدة, هي التي أسستها
ابتداء من القرن الثامن اهلجري وإننا عمال ما اكتسحت قبيلة بني راشد سهول معسكر 

نذكر جوانب من تاريخ القلعة, » ما ال يدرك كله ال يرتك جله «وهو  بالقول املأثور
معظمها  وهذه اجلوانب مشتَّتة ومتفرقة بني الكتب املخطوطة واملطبوعة, وباخلصوص
يف حتقيقها  عثرت عليه يف الوثائق املختلفة األشكال واأللوان, وقد بذلتُ جهودا

وتصحيحها, والغرض هو لفت النظر إىل هذه الكنوز الثمينة اجلوهرية التي نشاهد 
ن كثريا من املواطنني ال زالوا إضياعها من بني أيدينا من دون حتريك ساكن منا, ف

حيتفظون ببعض هذه الوثائق من دون أن يستفيدوا منها أو يفيدون, وإن أعظم جريمة 
الصاعدة, هي حرمان اخللف من معرفة آثار السلف, خصوصا  نرتكبها أمام األجيال

وأن هذه اآلثار ال زال الكثري منها يف ما تبقى من اخلزائن طعمة لألرضة, وهو معرض 
للتلف والضياع, وعىل هذا فإن أقدس واجب علينا نحوها أن نجمع ما متكن من هذا 

ال عىل مالكيه,  ,الضياع الرتاث, ونوحد جهودنا لطبعه وحتقيقه ونرشه حتى ننقذه من
 .بل عىل البرشية مجعاء

                                                 
 ة.صفح )40(تقع يف  خمطوطةاعتمدنا يف إثبات هذه املحارضة عىل نسخة   )1(



                    

596  

إننا نر ونشاهد األمم احلية تبذل اجلهود واألموال الطائلة إلنقاذ ما تبقى من  
دة بالضياع, ويعقدون املؤمترات التي شد إليها الرحال العلامء الباحثون  اآلثار املهدَّ

هذه املؤمترات, ال يمتون إىل لدراسة كثري من احلضارات البائدة, ومعظم املشاركني يف 
تلك احلضارات أو أصحاهبا بصلة, وذلك كمؤمتر حضارات البحر األبيض املتوسط 
الذي أسس منذ ست سنوات بجزيرة مالطة, لدراسة حضارات غريب البحر األبيض 

 املتوسط, وفيام بينها احلضارة الفينيقية البائدة هي وأصحاهبا.
الرببرية العتيدة, التي كان مركزها األصيل أسست مدينة القلعة قبيلة هوارة 

بنواحي ليبيا وكان أهلها ذو بأس من قبل الفتوحات اإلسالمية, وقد شاركوا بعد 
إسالمهم يف الفتح اإلسالمي, ورافق الكثري منهم يف فتح األندلس وبقوا باألندلس 

ا بنوا كان تأسيس القلعة ما بني القرن الرابع واخلامس أسسه ,واشتهر منهم رجال
قلعة هوارة «ووصف البكري القلعة فقال:  ,إسحاق, رؤساء القبيلة يف عهدهم

وهنا تاسقدالت, وهي قلعة يف جبل وحتت هذه القلعة جيري هنر  ,هلا ثامر ومزارع ,ويسمُّ
نحو أربعني ميال  صسريات وطول الفح صوهو النهر الذي يسقى به فح ,سريات

هر, إال أنه اليوم غامر غري عامر وال أهل ألن اخلوف ليس منه يشء, إال يناله ماء هذا الن
يقصد الساحل الذي يعرف  الخ... ومدينة أرزا صأجىل أهله, ويف ساحل هذا الفح

 املقطع وباملرجة. اآلن بوادي
كانت القلعة تطلق عىل احلصن املشهور أي الرباط, وعىل بعض القر املجاورة هلا 

الرتاق, إذ نجد كثريا من املؤرخني وأصحاب نت والسامر واة والدبة وتليوتكمرصا
 إىل القلعة, اشتهرت كل قرية من هذه القر الطبقات ينسبون علامء هذه القر
املذكورة, ببعض العلامء, ما زالت أرضحتهم ومعاهدهم هبا, فمن ذلك تليوانت فإهنا 

حتتفظ وأما الدبة فإهنا ما زالت  ,اشتهرت برضيح ومسجد العالمة الشيخ ابن عمران
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بمسجد ورضيح العالمة الشيخ عبد القادر بن يسعد الربذعي الذي كان من علامء 
وامتاز  ,هـ 1008القرن العارش, إذ هو تلميذ الشيخ حممد ابن عيل املجاجي املتوىف سنة 

الشيخ عبد القادر بن يسعد هذا بتأسيسه خلزانة كتب قل نظريها بأمهات املدن ببالد 
اخني األندلسيني فنسخوا له نوادر  ىلع استعان ,املغرب العريب نسخها بكثري من النسَّ

 ,املخطوطات من أمهات الكتب العلمية, وقد كان يعلق عىل معظمها بخطه ورغم
إمهال هذه اخلزانة لألرضة واملبيدات مدة قرون فقد بقيت منها بقية نجت من املبيدات 

ثة جيهلون قيمتها فضاعت عىل كثريا من خزائن بالدنا ورثها ور نّ إوالنهب والسلب, و
ومالنا نذهب بعيدا ونحن نر ونشاهد  ,اجلميع, أي ضاعت للرتاث اإلسالمي العام

جتدد هذه املأساة, وتكرارها وأن كثريا من علامئنا الذين مجعوا كتبا منها املطبوع 
غري ذلك ضيع اخللف إىل واملخطوط وعلقوا عليها بخطوطهم تاريخ التمليك واخلتم 

يف طليعتها خزانة املرحوم الشيخ عبد احلميد بن باديس التي بيعت كثريا وخلزائن هذه ا
 .من كتبها يف أسواق اخلردة بقسنطينة

وقبل أن نتحدث عن احلياة الثقافية بالقلعة وتطورها نذكر بعض املؤلفني  
خصصوا القلعة بتآليفهم, وهذا التآليف من النوع الذي اشتهر يف بالدنا بالتاريخ 

 ,هوي وهو يف الغالب مزيج بني ما عرف باالستغاثة أو الغوثية وتراجم علامء البلدةاجل
وهذا النوع مشهور يف تاريخ األدب العريب, وكان من مجلة ما وصلنا من نوع هذه 

املستغثني باهللا تعاىل عند املهامت واحلاجات واملترضعني إليه سبحانه  التآليف : (كتاب
 ). اهللا الكريم هلم من اإلجابات والكراماتبالرغبات والدعوات وما يرس

وصاحب هذه التآليف هو العالمة أبو القاسم بن عبد امللك القرطبي, املعروف 
تآليفه التي كتب هلا اخللود واالنتشار, ببابن بشكوال من علامء القرن السادس املشهور 

لتاسع وقد سد واشتهر هذا النوع من التآليف يف القطر اجلزائري ابتداء من القرن ا
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فإنه سجل  ,اره عىل التاريخ اجلهوي وعىل أسامء علامء الناحيةصتقفراغا, وهو مع ا
قل أن يعثر عليها يف التاريخ العام الذي يعد تاريخ ذلك العهد  ,أحداثا تتعلق باملرتمجني

 حلقة مفقودة منه, وهذا النوع من التآليف وإن كان معظمه مل حيظ بالرشح فقد أد
العقد النفيس يف بيان يل عىل: (ييلة, أما الذي حظي منه بالرشح كرشح املزخدمات جل

), فذلك فوائده جلية, وقد حظيت قلعة هوارة هبذا النوع من علامء وأرشاف غريس
 واجلامعات. دالتآليف أي اجلامع للتاريخ اجلهوي واالستغاثة والتوجيه, أي سلوك الفر

ون صصء املؤلفني, فمنهم من كانوا خيواالستغاثة بنفسها كانت ختتلف عند هؤال
أراجيزهم أو منظوماهتم لالستغاثة بالرسل والصحابة أو بآيات القرءان ثم بالصاحلني 
ومل يقترصوا عىل صاحلي بلداهنم, بل كانوا يمزجوهنم باملشهورين منهم سواء يف 

امن بالدهم أو خارجها, ومن هذا النوع وصلتنا بمعجزة منظومة الشيخ أيب عمرو عث
نجل العالمة الشهري الشيخ سليامن بن عيسى التوجينى القلعي, التي ضمنها قائمة 

ة, والدبة, والسامر, تكثري من علامء قلعة هوارة وعلامء القر املجاورة هلا كمرصا
 والرباق, وتليوانت, وقد استهلها بقوله:
 هنيئــا وبرشــ إذ حللــت فناءهــا

ــت ــابعوا ذا وإذ كن ــرهط تت ــب ل  ح
 ñŠÈi أمـــرا ينـــالإذا مـــا تـــر

 

 الءهـــا عوإذ رصت للخـــربات راق 
 عـىل الـنفس قــتال إذ أبـاحوا دماءهــا

ـــول تســـتعيد  ـــيهم فع ـــادواععل  ه
 

 إىل أن يقول:
 فعــول عــىل شــيخ املشــايخ تلــتمس
ــة وأنشــأوا ــه اســتمدوا يف الوالي  فمن

  مـــدين قطـــب الـــبالد بأرسهـــايبأ
ــبح ــحاق أص ــو إس ــذا أب ــيوه  ينثن

 من املزن ماءهـا يلدين ند ويذر
 ناءهــاغكأطيــار أغصــان أجــادت 

 لــه حالــة عــزت فأبــدت عطاءهــا
 من احلب من مخـر أسـاغ صـفاءها
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ــ ــام شــيوخك ــرزوق إم ــن م  ناذاك اب
ــه ــبالد بعلم ــرب ال ــال غ ــدت خ  تب

 وباحلســـن األوىف الشـــهري بأكحـــل 
 وأمــا أبــو العبــاس فهــو إمــامهم 
ــه ــك بذيل ــال متس ــيخ بط ــذا الش  ك

متسـك بجاهـه   )1(كذا الشيخ هواري
ــذه ال ــازيوتلمي ــازهم )2(ت ــبيه بب  ش

ــح ــة واض ــن رس العناي ــح ع  وأوض
ــو ال ــارفني أب ــنهم رساج الع ــىتوم  ق

ــد ــواه الرز وق ــرحان مث ــب جزائ  اي
ــالبي ــذك الثع ــد ف ــو زي ــا أب   )3(وأم

 بـــه فاســـتغث عنـــد الشـــدائد إنـــه
م  اتِيُّهُ ـــوَ ـــىتُ ـــد أرب  وهبجـــة يبزه

 وفيهــا أبــو العبــاس يبــد معارفــا
 ومــنهم أبــو يعقــوب ينبــوع حكمــة
 وأمـــا أبـــو عمـــران فهـــو طبيـــبهم

 غصـــنه عتفـــر ىومـــن أصـــله حيـــ
 كــذا الشــيخ ميمــون حقــري بالدهــم

ـــا  ـــت فجـــاز والءه ـــه جل  مراتب
 ت عـىل أفـق الزمـان رداءهـارّ وج

 حتلت حال غـرب وأبـدت وفاءهـا
ـــت  ـــداءها أب ـــدنيا ورد ن  عـــن ال

 وإذا اجتمع األبطـال جـاز لواءهـا 
ــة عنــت وجــدت شــفاءها  إذا أزم
 لقــد زاد وهرانــا حلســن هبائهــا

ــيام  ــحى مق ــود بناءللفأض ــاوج  ه
 لقــد نــال بالطاعــات حقــا ثناءهــا 
 ففاقــت بــه يف املعلومــات ســواءها
 له رتبـة عظمـى مـن احلـق شـاءها
 إذا شـــاء بيـــد اللعيـــان خفاءهـــا

 اء حقــا غطاءهــاتزيــل عــن األشــي
ــ  ب لقاءهــالــب حيــي ر كــل ذت

 القد نال عـن جـد الليـايل جزاءهـ
 مـن الـنفس داءهـا  يشفيرهم مله 

 جهــل يزيــل غشــاءها يفأبصـار ذ
ــة يف الزهــد أبــد نامءهــا ــه حال  ل

                                                 
 لد ونشأ يف ضواحي قلعة هوارة. حممد بن عمر اهلواري دفني وهران و )1(
, وقد تويف بوهران ودفن هبا, وصادف احتالل األسبان )دفني مدينة القلعة(إبراهيم الثائر  )2(

 لوهران فنقل جثامنه إىل القلعة.
 عبد الرٰمحن بن خملوف الثعالبي دفني اجلزائر املشهور.  )3(
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ــو موســى لطنجــة ينتمــي  ومــنهم أب
 العبــاس وهــو رشيفهــم ومــنهم أبــو

 فتمــت لــه أوصــاف أهــل عنايــة
 وللشيخ ذي العرفان والزهـد صـالح

  Š–äÈÛ قطـنيكذا الشـيخ يعقـوب ال
ـــد رمحـــان وحـــبش كالمهـــا  وعاب
ـــد ـــه حمم ـــد اإلل ـــو عب ـــنهم أب  وم
ــدموا ــد تق  ســليامن فاعــدد يف األىل ق
ـــرية ـــان كث ـــياخ الزم ـــب أش  مناق

ـــديثهم  ـــز ح ـــنم وكن ـــهم غ  جمالس
 اههمفنســأل موالنــا الكــريم بجــ

ــع رضــاء تتابعــا ــيهم ســالم م  عل
ــد ــام حمم ــري األن ــىل املصــطفى خ  ع

 

ـــا ـــل إزاءه ـــت فح ـــه جل  مراتب
 لـــه رتبـــة عليـــا دعتـــه فجاءهـــا

 لــب يــروم رشاءهــاذي تــر كــل 
ــد للوجــود ضــياءها  ــب أب  مرات

ــة ــه رتب ــذاءها  ل ــاخ ح ــى أن  عظم
ــا ــا فناءه ــال يقين ــة ح ــد قلع  ل

ــاب ل ــابأج ــا دعاءه ــت اهللا حق  ي
ــة يف العلــم أبــد ســناءها  لــه رتب
 تكـــاثر أشـــجار فحقـــق بقاءهـــا

Š–jm ــا و ــباحاله ــا نطل  عالءه
ــري ــوارف خ ــا ال ع ــاب وراءه  عت

 أرضــها وســامءها  دنيــايفوقــان 
 للحـــامم بكاءهـــا  يصــالة حتـــاك

 

تاريخ علامء قلعة هوارة, الشيخ أبو عمر عثامن  مة التي خلدتوكان صاحب املنظ
حميي من علامء القرن التاسع إذ كان من معارصي اإلمام حممد بن يوسف السنويس 

علم التوحيد, ودفني تلمسان وكان من أعز أصدقائه كام كان والده ـ أي والد صاحب 
 الصالح الشيخ املنظومة ـ الشيخ سليامن بن عيسى التوجيني القلعي, من أصدقاء العامل

حممد بن عمر اهلواري دفني وهران, وقد خصصه بمنظومة ضمنها ترمجة حياته, وال 
إذ هو من جبل هوارة  ,خيفى عليكم أن الشيخ اهلواري دفني وهران هو قلعي األصل

الذي كان يطلق عىل سلسلة جبال بني شقران, كام خصص بعض علامء قلعة هوارة 
دفني شلف يف منظومته, التي خصصها لعلامء مدينة البطحاء الشيخ أبو عبد اهللا املغوفل 
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إذ هي من املحطات التي يرتدد ذكرها عند اجلغرافيني واملؤرخني,  ,الشهرية يف التاريخ
فهم يذكرون تنس ثم مازونة ثم البطحاء ثم القلعة, ومدينة البطحاء هي املعروفة يف 

رجوزة الشيخ أيب عبد اهللا تسمى: عهدنا باملطمر وهي املوجودة بني يلل وغيلزان, وأ
), وهي مزيج من التاريخ اجلهوي واالستغاثة فلك الكواكب وسلم الرقيا إىل املراتب(

وحتتوي عىل حوايل ثالثامئة بيت ضمنها صاحبها علامء القرون  ,وأدب السلوك
وإىل ذلك أشار بقوله يف  ,هـ 923السادس وما بعده إىل التاسع إذ كانت وفاته سنة 

 يمه:تقد
ـــت ـــا وعي ـــذكر م ـــد ذا ن  وبع

 مناقــب بعــض أهــل اإلغاثــة 
 يف أول الســـادس ويف الســـابع
 مشــهور االســم إن فشــا ســميته

 

ــت ــنهم روي ــياخ وع ــن األش  م
ـــة ـــرون الثالث  منشـــأهم يف الق

ــام ــع نوالث ــض يف التاس  إال بع
 أســـلمته يغـــري ىلإوغـــريه 

 

حممد بن حممد بن أمحد كام تعرض لكثري من علامء القلعة العامل الفقيه أبو عبد اهللا 
بن عيل الصباغ قايض القلعة يف عهده, أي يف أواخر القرن التاسع يف تأليفه القيم 

األنوار سيد أمحد بن يوسف  ن(بستان األزهار يف مناقب زمزم األخيار, ومعد
 .الراشدي)

إن جل املذكورين يف منظومة الشيخ أيب عمرو عثامن بن عيسى من علامء قلعة  
 ل الشيخ صالح الذي قال فيه:هوارة أمثا

 وللشيخ ذي العرفان والزهد صالح
 

ــب أ ــمرات ــياءها دب ــود ض  للوج
 

فإنه من علامء القرن السادس والشيخ سليامن بن عيسى والد الناظم الذي ذكرنا 
 هأنه كان صديقا لإلمام حممد بن عمر اهلواري دفني وهران والذي قال فيه ولد

 دمواسليامن فاعـدد يف اآليل قـد تقـ
 

 اءهاســنلــه رتبــة يف العلــم أبــد 
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فإنه كان من  ه,وله حكايات مع أمري عهد تالسب قوصالح هذا رضحيه بأعىل سو
علامء أواخر الثامن وأدرك القرن التاسع, وأما الشيخ أبو عمران دفني تليوانت فهو من 

ه الناحية هذ طنكام استو ,أهل السادس, وال زال أفراد أرسته حيتفظون بعقود أسالفهم
واشتهر هبا العامل املرشد أمحد بن يوسف الراشدي دفني مليانة, الذي سبق لنا أن ابن 

 .تلميذه قايض القلعة يف عهده حممد بن عيل الصباغ خصصه بتأليف
يف بالد املغرب  توملا كانت شخصية أمحد بن يوسف من الشخصيات التي اشتهر 

فتتميام لبحثنا سنتحدث عنه  ,ومن بعدهم العريب وأثارت اجلدل عند كثري من معارصيه
ردده يف سلسلة نبام يسمح لنا جمال هذه املحارضة عمال بالقول املأثور الذي كثريا ما 

, وقد اشتهرت قرية السامر »ما ال يدرك كله ال يرتك جله « هذه املحارضات, وهو أن 
ركان املغييل (دفني بالشيخ العامل موسى بن خملوف حفيد العامل الشهري الشيخ احلسن أب

ه تلميذه اإلمام حممد بن يوسف السنويس بتأليف كام  ضواحي تلمسان), وقد خصَّ
روضة النرسين يف خصصه العالمة ابن صعد األنصاري األندليس بتأليف سامه: (

شيخه إبراهيم التازي, وشيخ  ة), ضمنه ترمجالتعريف باألربعة األشياخ املتأخرين
وأمحد احلسن الغامري صاحب الرضيح مر اهلواري كام اشتهر,التازي اإلمام حممد بن ع

وقد تعرض الصباغ لرتمجة كثري من علامء القلعة, سواء  قرب اجلامع األعظم بتلمسان,
 ىفقد ذكر الشيخ حي ,يف منظومة ابن عمرو عثامن وغري املذكورين ونمنهم املذكور

 فيه:حفيد الشيخ ابن عمران الذي قال صاحب املنظومة 
 بهميـا أبـو عمـران فهـو طبوأم

 تفـرع غصـنهىومن أصـله حيـ
 

 من النفس داءها  يله مرهم يرب
 جهل يزيل غشاءها فأبصار ذي

 

فقد وقع ما هو «فقال الصباغ بعد ما ذكر ما وقع للشيخ صالح مع أمري وقته قال: 
 القطب سيدي حييى بن سيدي عىل بن سيدي بن الشيخدنا الشيخ الغوث جلأكرب منه 
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حيي سيد عيل ابن سيد حممد ابن الشيخ الغوث طبيب هوارة سيدي ابن عمران سيدي 
ا حيي بن عيل, وقد أشار دهللا شيئا من بركاهتم, لكن أهل وطننا هوارة يسمونه دا لنيأنا

إىل ذلك الفقيه العامل سيدي عثامن بن سليامن القلعي يف قصيدته, وهي التي اقتطفنا 
 ».عمران فهو طبيبهم ... الخ منها البيتني عند قوله وأما أبو

ثم تعرض الصباغ للتعريف بأفراد أرسته وعالقتهم مع الشيخ أمحد بن يوسف 
ألولياء  حبنيأما نحن واحلمد هللا خلف عن سلف فمن امل«الراشدي دفني مليانة فقال: 

وقد سبقت دعوة اخلري والفالح من الشيخ سيدي عبد احلميد املغراوي جلدنا  ,اهللا
حاج احلرمني الرشيفني الفقيه العامل القايض سيدي عيل بن سيدي عبد الرٰمحن احلاج بن 

 .الصباغ, ثم كمل اهللا علينا بخدمة أيب لرأس العباد سيدي أمحد بن يوسف ... إلخ
ويف ذلك قال  )1(ومن املعلوم أن أرسة الصباغ كانت تعرف أيضا بأرسة أيب معزا  

اإلمام احلافظ  :حلافظ سليامن بن سعيد القلعي قالالصباغ يف تأليفه عند تعريفه لإلمام ا
سليامن بن سيد امحد بن سيد سعيد القلعي كان حافظا وتعرف بالشيخ ابن زكري  يسيد

وقد  ,وأخذ عنه ثم رجع إىل القلعة, فأخذ عنه أخو املؤلف الشيخ عىل بن حممد ابن معزا
من تراجم علامء القلعة يف ) نبذا عجائب األسفارذكر الشيخ حممد أبو راس النارص يف (

ملا توىل خري الدين عىل اجلزائر, وىل أخاه إسحاق عىل «معرض احلديث عن تارخيها فقال: 
قلعة بني راشد, وعروج عىل تلمسان, ثم بعد منرصف خري الدين تعصب امللك مسعود 

ار إىل الزياين ودعا الناس من مسجد تلمسان إىل الثورة, فثاروا عىل عروج والتجأ إىل الفر
حني للم ك, ونحو لبني يزناسن, ثم رجع وانتقم منهم رشَّ انتقام, إذ قتل سبعة من املرتشِّ

الستني مِن أعياهنم, وملا رأ املسعود نجاح عروج وأيس من إخراجه التجأ إىل اإلسبانيِّني 
                                                 

قة, وهو من ساللة عبد الرمحن الصباغ يوجد رضيح أحد أفراد أرسة معزا يف مدينة تنس العتي )1(
 القلعي.
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ا بوهران, فبعثوا معه جيشا إىل إسحاق بقلعة بني راشد, ورموهم من الرباق, فلام علم أهله
أهنم ال يمكنهم املقاومة صاحلوهم عىل تسليم البلد, ثم ملا خرجوا غدروا هبم وقتل 

« إسحاق يف هذه الواقعة, وقد ذكر ابن خلدون يف املوضوع عند تعريفه لقبيلة هوارة فقال:
وكانت مواطن اجلمهور من هوارة هؤالء ومن دخل يف نسبهم من إخواهنم الربانس ألول 

ثم أجاز منهم إىل األندلس مع طارق ابن زياد  ...وما يليها من برقة الفتح بنواحي طرابلس
ومن قبائل هوارة هؤالء باملغرب أمم كثرية يف , رجاالت مذكورون واستقروا هنالك

مواطن يف أعامل تعرف هبم ومن أشهرهم باملغرب الوسط أهل اجلبل املطل عىل البطحاء 
ويعرف رؤساؤهم من  ,م من بطوهنموهو مشهور باسم هوارة وفيه من مرصاته وغريه

فلام انقرضوا صار إليه هوارة  ,وكان اجلبل من قبلهم فيام زعموا لبني يلومني ,بني إسحاق
ثم ظهر من بني عمهم رجل اسمه  ,وأوطنوه, وكانت رئاستهم يف بني عبد العزيز منهم

بريهم كاختط إسحاق, واستعمله ملوك القلعة, وصارت رياستهم يف عقبة بني إسحاق و
وصارت يف عقبة  حيونحممد بن إسحاق القلعة املنسوبة إليهم وورث رئاسته فيهم أخوه 

واتصلوا بالسلطان أيام ملك بن عبد الواد عىل املغرب األوسط, وانتظموا يف رشائعهم 
 يواستعمل يوسف ابن تاشفني من ملوكهم يعقوب بن يوسف بن حيوه قائدا عىل بن

هم وفرض املغارم عليهم فقام هبم أحسن قيام ودوخ بالدهم توجني عندما غلبهم عىل أمر
وبعد أن غلب بنو مرين بني عبد الواد عىل املغرب األوسط استعمل  ,وأذل من عزهم

السلطان أبو احلسن عبد الرٰمحن بن يعقوب عىل قبيلة هؤالء ثم استعمل بعده عمه عبد 
ف ساكن خو ,ى حال هذا القبيلالرٰمحن ثم ابنه حممد بن عبد الرٰمحن بن يوسف ثم تالش

امت, وانقرض نبت بني ظلم يف الهبت جحفاجلبل بام اضطرم هبم دولة بني عبد الواد وأ
 .)1(إسحاق واألمر عىل ذلك هلذا العهد واهللا وارث األرض ومن عليها

                                                 
 حيث الزالت حتتفظ باسمها األصيل. منداسنها القرية املحاذية ملدينة أظ )1(
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 ,هوارة نسبة هلوارة أوالد هوار ابن مازيغ ابن برنس :وقال أبو راس يف املوضوع 
من ذلك وأكثر هوارة بأعامل طرابلس ومنهم أهل مرصاته التي هبا وتقدم لنا يشء 

التي هي اآلن حمط أثقال  )1(رضيح الشيخ زروق ـ أي: بليبيا ـ ومنهم أهل قلعة سنان 
, ومنهم قبائل إزاء القريوان وهم الذين زحفوا مع أمريهم  طَتْ طْامَ بني حناش أهل متَ

بي عامل هشام ابن عبد امللك عىل إفريقية عكاشة ابن أيوب إىل حنظلة ابن صفوان الكل
ومن مشاهريهم باملغرب الوسط أهل مرصاته  ,فأوقع, هبم وهم بتوزر اجلريد كثري

مشهورة يومئذ لبني يوسف من  ,بإزاء قلعة بني راشد وكان هلم عزة هبا وقضيتهم هبا
الذي ولد حممد ابن إسحاق والذي اختطها حممد منهم وهوار هذا هو أخ ملط من أمه 

من نسل الشيخ أزرقاق اللمطي املتقدم (وهو من سكان قرية الدية ونارش علم 
 القراءات) . 

فمن هذه اخلطوط العريضة يتبني لنا أن قلعة هوارة كانت من العواصم العلمية 
التي هلا مكانتها يف تاريخ البالد ابتداء من القرن السادس حيث اشتهر كثري من علامئها 

بعد االحتالل  األخرياملتعلق بأطوار تارخيها الطويل عهدها  ولنختم هذا الفصل
الرتكي, حيث نعمت مدة قصرية بثبوهتا قاعدة للقطاع الغريب بعد سقوط مدينة وهران 

حلة القمريةويف ذلك قال ابن زرفة صاحب ( إحدامها متهد  انكان لألتراك يد): «الرِّ
نه أتدافع الكفر عن أهل اإليامن سيام  من بغاة الرببر والعربان, وأخر دنجاالتلول واأل

وذلك ملا استقر اإلمام أبو الفتوحات األسد  ,تظاهر عليهم املرشكون وبنو زيان
فبعث أخاه عروج ملحروسة تلمسان فاستوىل  خري الدينالرضغام أمري املؤمنني السيد 

حني للملك ـ ونحو السبعني  من أكابر عليها بعد أن قتل سبعا من سالطينها ـ أي املرتشِّ

                                                 
وهلذا ال يمكن أن تنسب رضيح سيدي إسحاق املوجود حاليا إسحاق أخ عروج وخري الدين  )2(

 .أو إسحاق جد مؤسيس القلعة



                    

606  

شأ ملوك بني زيان يف مداخلة النصار نعبد الواد وما ينيف عىل آالف من كربائها فأ
وث بني آدم األتراك, واقتحم البالد ليرشاك تظاهرا عىل إجالء باخلداع ونصب األ

وبعث أخاه إسحاق لقلعة بني راشد وكانت مرية نصار وهران منها إذ هي أغنى بالد 
ذلك الوقت فحارصها وقطع عنها تلك املنافع فاتصل هبم بنو اهللا زرعا ورضعا يف 

ن إنصارهم ووعدوهم أن يردوا هلم مرية الطعام التي كانت تأتيهم من القلعة أزيان و
أعانوهم عىل كنس األتراك من تلك البقعة, فخرجوا مع النصار سنة مخس وثالثني 

فصاحلهم ملا ضاق هبم  ) فحارصوا إسحاق الرتكامين بالقلعة935من عارش املائة (
فصاحلهم ملا ضاق هبم احلصار هبم احلصار عىل أن ينجو بنفسه ومن معه,  احلصار

رشطه إال أهنم غدروه بعد انفصاله عنها, وكشفوا قناع التحيل  وخييل القلعة, فقبلوا
 .عليه فقاتل يف مجلة من معه حتى استشهد اجلميع رمحهم اهللا وعاملهم بحسن الصنيع

الذي تقدم لنا احلديث عنه ـ  »بستان األزهار«مام الصباغ ـ أي صاحب وذكر اإل 
 .وذكر اإلمام أن أباه مات شهيدا يف هذه الواقعة بني األتراك والكفار

ثم أثنوا العنان حلصار عروج رئيس تلمسان فحارصوه بام ال طاقة له به من  
وذلك يوم العيد من املرشكني وبني زيان فخرج ناجيا بنفسه يف مجلة عسكري  ه,عسكر

ثره فقتلوه بجبل بني موسى واستأصلوا عسكره وحموه من إالسنة املذكورة فنهضوا يف 
 .املغرب األوسط

ال من فبدإىل هنا تنتهي ببحثنا يف تاريخ هذه املدينة التي القت العقوق من أبنائها  
تلك  ,جدادأن يكرسوا جهودهم جلمع تراث أوائلهم ونرشه واالعتزاز بآثار اآلباء واأل

اآلثار التي خلدها التاريخ يف كثري من فروع املعرفة فرضبوا عنها صفحا وصاروا 
فشوهوا احلقائق وتقولوا عنهم ما  ,لكثري من أعالم هذه الناحية ما هم براء منه نينسبو

مل يقل به أحدهم, إذ كان هؤالء العلامء مشهورين بنرش العلم ورفع راية اجلهاد خلفا 
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هم الالمعة يف بطون اخلزائن التي نجت من ؤزالت آثار علامئهم وأسامعن سلف وال 
 ..».اريف الدهر تشهد بذلك صت

إن احلديث عن القلعة وعن علامئها وتآليفهم يف خمتلف فروع املعرفة خصوصا 
خزانة العامل ذائع الصيت الشيخ عبد القادر بن يسعد رغم قساوة الدهر عىل خزانته 

لقرن احلادي عرش, إذ ملا غزا امللك موالي من ايمة النادرة ابتداء التي تبددت كتبها الق
أخذ كثريا ,هـ  1104سبان حوايل سنة إسامعيل العلوي هذه الناحية بدعو حماربة اإل

من أمهات كتبها ولربام الكتب التي أخذها امللك مل تضع عىل الرتاث اإلسالمي وإنام ما 
اهللا عىل هذه الكتب فيسجنوهنا ويعرضوهنا يؤسف له هو استيالء بعض من ال خيشون 

للحرشات أو يرتكوهنا لورثتهم الذين ال يفرقون بني الكتب العلمية القيمة وكتب 
احلروز واجلداول, إذ كثريا ما تكون كتب السحر والشعوذة عند هذا النوع من الطلبة 

نام هذه وأشباههم هلا وزن وقيمة أكثر من قيم الكتب العلمية, فهذا الداعي الغت
عام تبقى من هذه الكتب  الفرص حتى نلفت أنظار السكان بصفة عامة واملسؤولني

إذا الكتاب الذي تطبع منه ولو عرشات  ,يسعوا يف حتقيقها ونرشها حتىوالكراريس 
فإهنا وإن كانت عند من يعرف قيمتها  ,النسخ يضمن حفظه بخالف النسخة الواحدة

الرتاث وإن كان حقا مشرتكا للجميع إال أن تاريخ ويقدرها إال أهنا معرضة للتلف, و
لون قبل غريهم عىل إحياء و أول درجة سكان الناحية فهم املسؤيفم هيهذه النواحي 

فإننا نر  ,تراث بالدهم وال يعتذر اإلنسان مهام كانت منزلته بالعجز املادي أو األديب
ت التي تقام يف القر ونشاهد صباحا ومساء املغنني والراقصات جيمعون يف احلفال

عدة مرات تبدد فيها األموال الطائلة ما لو رصف عرشه يف مرشوع كهذا  يوالبواد
وباخلصوص نشأهتا التي تربط حارضها بامضيها  ,عىل البالد وعىل سكاهنابالنفع يعود 

دمائهم الزكية, ودافعوا عن اإلسالم بوتر أن أجدادها الذين سقوا هذه الرتبة 
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ع األبطال ونرشوا الثقافة اإلسالمية ورفعوا مناراهتا عىل قمم هذه اجلبال وتعاليمه دفا
وفرضوا إنتاجهم عىل التاريخ الثقايف بجل البالد اإلسالمية, ومن نجده من أكبار فقهاء 

ومن  ,املذاهب األربعة جيهل مكانة مصطفى الرمايص احلافظ املتخرج من مدينة القلعة
مشارق األرض ومغارهبا جيهل مكانة حممد بن اخلرويب  نجده من الباحثني املسلمني يف

القضاء والتدريس طيلة  خططوأحفاده, الذين استوطنوا هذه البلدة وتداولوا فيها 
عي الذي حتد خزائن العواصم ذقرون, ثم من جيهل مكانة عبد القادر ابن يسعد الرب

هلذا املعهد الذي أسس وبقيت رمزا  روالقصور امللكية بخزانته التي أسسها هبذه القفا
عىل التقو, ليثبت أن هؤالء األسالف مل يكونوا كام عن لكثري من اجلهال الذين 
حلاجات يف نفوسهم وأمراض نفسانية سهلها انتشار اجلهل وعقوق اخللف للسلف 
فصاروا يتهمون علامء السلف وفقهاءه بأهنم هم الذين أضلونا وهم الذين نرشوا 

 ,اختذ هذه التهم الباطلة بعض اخللف جهال أو جحود أو عقوقااخلرافات واألوهام, و
وصاروا يعتقدون صحتها ويرددوهنا حتى يتظاهروا بالغرية عىل الدين والرباءة من 

كال وألف كال فإن السلف خصوصا من ذكرنا نامذج منهم كانوا يف  ,أتباع اخلرافات
بل يف  ,سبفحدين الثقافة فتخر هبم زماهنم ال يف ميااطليعة علامء اإلسالم الذين 

ميادين اجلهاد والبطولة, وإنام ابتالهم اهللا بخلف اقترص عىل تشويه سمعتهم بام انتحله 
من تشويه للحقائق, وصار يقيم هلم احلفالت السنوية وهو جيهل ترامجهم اللهم إال ما 

تستغل فبدال من أن  ,ينرشه العوام وأشباههم من خرافات وأوهام وافرتاء عىل التاريخ
أي حفالت الذكريات للتعريف هبؤالء الرجال وبسريهم وآثارهم  ,هذه احلفالت

رصنا نلفق هلم ما ندعيه  ,العلمية ومواقفهم يف املجاالت الدينية والعلمية والبطولية
وأن هؤالء األحفاد اجلاحدين خمالفون لتعاليم أجدادهم  ,كرامات وخوارق العادات

حق هلم يف   خلفهم برشط االنتفاع والتأهل وإال فالالذين كانوا حيبسون كتبهم عىل
 .حبسها واحلرمان من االنتفاع هبا
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هذا وأننا وإن كنا نعرتف لكثري من األرس ويف طليعتهم أرسة الشيخ عبد القادر بن  
منها إال أن الواجب األكيد عىل أفراد  ىيسعد التي حافظت عىل اخلزانة العلمية, وما تبق

الناحية أن ينقذوا ما تبقى منها ولو بالتصوير والنقل حتى ال يبقى  األرسة وسكان هذه
عرضة للضياع, كام نقرتح عليهم ـ وهذا أمر ممكن ـ أن يغتنموا فرصة احلفالت التي 
تقام إلحياء ذكر املنعم عبد القادر بن يسعد, فيعرفون به وبآثاره, وينرشوا تأليفا ـ 

هذه الناحية, وأقصد تراجم علمية حقيقية, ال  ولو خمترصا ـ جيمعون فيه تراجم علامء
ما ألصقه هبؤالء األعالم اجلهال وأشباههم الذين افرتوا عليهم, فإن هؤالء العلامء كام 
عرفهم التاريخ كانوا يرابطون يف هذه اجلبال لنرش العلم والدين يف األزمنة التي سادت 

دة من اإلقطاعيِّ  م, كام أن فيها الفوىض وتكالب القبائل املتمرِّ ني, ومَن هم يف حكمهِ
كثريا من هؤالء العلامء كانوا يتعهدون ألساتذهتم االنقطاع خلدمة العلم, ولنرضب 

الذي زاره بمعهده العالمة الشيخ عبد  الرمايص مصطفىمثال لذلك بالعالمة احلافظ 
 هـ.1120) املشهور حوايل سنة الرحلةالرٰمحن اجلامعي الفايس صاحب (
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 )1(خنق النطاح

 ) عند االحتالل الفرنيس تنقسم إىل قسمني: وهرانكانت (
ل( اجلامع ) احلايل, و(جامع الباشااملدينة القديمة, أي: حي (: )القسم األوَّ
), وما زال حيتفظ املستشفى العسكري) القديم الذي هدم وبنيَ عىل أنقاضه (األعظم

ى بـ (بمنارته,  اري), حيث يوجد  حيوكان هذا احلي يدعَ يخ اهلوَّ البحرية), و(حي الشَّ
ه أيضا.    رضحيه ومسجدُ

غري): قرية منفصلة عن البلدة, حيث يوجد (القسم الثَّاين( ) املنسوب املسجد الصَّ
د  س هذا املسجد  الباي حممَّ د بن عثامن, والذي يوجد فيه رضحيه, وكان مؤسِّ للباي حممَّ

هـ , وعند تأسيسه كان يطلَق اسمه عىل 1206) سنة وهرانامن ـ دفينه ـ فاتح (بن عث
 املدرسة. 

ل بينها وبني املدينة خنق النِّطاح(كانت هذه القرية تعرف بقرية:  ), وكان يفصِ
ى بـ ( ها واد صغري, يسمَّ عاب ردمت عني اروينةشعاب وحفري هائل, يشقُّ ) , وهذه الشِّ

ن (فيام بعد وبنِيَ عليها  ة) إىل (ساحة قرص البلديَّةاحلي املمتدّ اآلن مِ كَّ  حمطَّة السِّ
ل الفرنسيُّون اسم (احلديديَّة ), Karguentah() إىل (قرقنطة) خنق النِّطاح), وقد حوَّ

) املوجودَين املرسح) و (اخلرض سوقومازلت بعض معامل البلدة حتمل هذا االسم, كـ (
)  يف املعارك األوىل بني جيش األمري نق النِّطاحخ), وقد ورد ذكر (الباشا جامعقرب (

خني يف موقع هذه املعارك, حيث إنَّ  عبد القادر واجليش الفرنيس, وحتريَّ بعض املؤرِّ
                                                 

 ات.صفح ثالثتقع يف  خمطوطةعىل نسخة اعتمدنا يف إثبات هذه املحارضة   )1(
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) مل خنق النِّطاح) ... و احلقيقة أنَّ (وهران) كان يطلَق عىل حي من أحياء (خنق النِّطاح(
عاب يكن يطلَق عىل احلي فحسب, بل كان يطلَق أيضا  عىل الوادي الذي يشقُّ الشِّ

عود يف أخبار وهران الفاصلة بينه وبني املدينة, نجد يف كتاب املزاري ( طلوع سعد السُّ
يد مكتبة متحف وهران) املخطوط بـ (وخمزهنا األسود ), وصفا للمعركة التي شنَّها السَّ

ين ـ والد األمري عبد القادر ـ عىل الفرنسيِّني إثر استس يحمي الم (باي وهران) حسن, الدِّ
 والفوىض التي عمَّت بالوالية.  

يد حمي«قال:  يخ عبد  يوملاَّ ثارت نريان الفتن قام إلطفائها السَّ ين بإعانة الشَّ الدِّ
وملاَّ قربوا من (وهران) خرج اجليش الفرنيس «... , إىل أن قال: »القادر بن زيان .... 

 ». هلم, فكان لقاؤمها بـ (وادي خنق النطاح) 
خ كانت يف: خنق النِّطاحإنَّ املعركة األوىل التي وقعت بـ ( أو  7) كام ذكرها املؤرِّ

يد حمي1838أفريل  17 يخ  يم حتت قيادة السَّ ين, وتلميذه الشَّ  عبد القادر بن زيانالدِّ
ن حسن وهرانالذي كان مكلَّفا بحراسة حركات اجليش الفرنيس بـ ( ), وقد كان مِ

هري احلاج  حظِّ تاريخ البالد عبي الشَّ اعر الشَّ ة ابن التحاليتيأنَّ الشَّ الذي توىلَّ  −, عدَّ
ل هذه املعركة التي حرضها بنفسه, فقال: − القضاء فيام بعد  سجَّ

ــــــم ــــــا ســــــايل راين انعظَّ  ي
ï’ßaايــــــزادماللبهجــــــ 

ـــــم ـــــيل تالي  يف ذا اجلـــــيش ال
ٰمحن  وعمل خصلة ضارب أعدا الرَّ

 إىل أن يقول: 
ـــ ـــيدي حمي ـــرا يس ين دبَّ ـــدِّ  ل

ـــا احلـــارض ـــزل ي  يف ســـيق ان
ـــن ثـــمَّ ركبـــوا العـــارص  مَ

ــــر ــــا امزي ــــرأي وج  يف ذا ال
 هو واملـربوك الفحـل بـن زيـان

ــواناال ــوا يف دي ــاب اجتمع  قط
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ــــة ــــى )1( خليف ــــاد لبَّ  للجه
ـــه ـــان هرب ـــا ك ـــم م ـــال هل  ق
ـــــه ـــــوا مكب ـــــر نعط  للميم

ــــة ــــان الغراب ــــع قوم  و امج
 من هيدر فالعيب ياك اليوم أبـان

 نازلوا جنَّة رضوانو اليل مات م
يد حمي ين بنفس ( يوبعد ثالثة أشهر وقعت معركة ثانية, بقيادة السَّ خنق الدِّ

), ويف هذه املعركة ظهرت بسالة األمري, ولفتت األنظار إليه, وكانت من النِّطاح
اعر  ل أيضا الشَّ لت لوالده التَّخيلِّ عن احلكم, وتقديمه مكانه, سجَّ األسباب التي سهَّ

 يتي هذه املعركة التي حرضها, فقال:التحال
 يــا ســـائلني نعيــد للشـــكر هديـــة
ــوان ــذا الغي ــك ه ــد ل ــا ســائل نعي  ي
 األقطاب اثنني اجتمعوا يف ذا الديوان
 محر اللحية الشيخ الفحـل ابـن زيـان

 ط للعربــانفــالــدين الوقيـع زي يحميـ
 أحمـــال قويـــة التمـــت يـــا فرســـان

 

 الكفـر اإلمـرار lŠ’ßللجيش اليل 
ــوا ــوم حترك ــروم ي ــبالد ال ــا ل  نجوعن

áçŠ–ãa ــوم ــا الطالــب احلــي القي  ي
ــيوم ــز املض ــدها ع ــاد ق ــي اجله  يبغ
 جاتــه اإلســالم كافــة تــراس و قــوم
 ال من حييص عدادها هـيالت اطمـوم

 

اعر القبائل التي شاركت يف هذه املعركة واحدة واحدة: كـ (بني  ثمَّ ذكر الشَّ
مالة), فلم يتخلَّ  وائر), و(الزَّ ل عامر), و(الدَّ ف منها أحد, ويف هذه املعركة ظهرت ألوَّ

ة شخصيَّة األمري عبد القادر, فرمقته العيون ولفت األنظار بشجاعته اخلارقة للعادة,  مرَّ
إذ طعِن فرسه وأطلق عليه النَّار فلم يتزعزع, بل ثبت يف مكانه مدافعا إىل أن أتاه رفاقه 

عيد الذي استشهد يف بفرس آخر, ولفت األنظار أيضا باختطاف ابن أخيه حم د السَّ مَّ

                                                 
واقعة (, وكان من األبطال, استشهد يف )سيق(, قرب )قبيلة الغرابة(هذا, كان رئيس  خليفة )1(

ل مَن مثَّل األمري بمدينة )وادي  املقطع  )م(. )دو ميشال(بعد معاهدة  )أرزيو(, وكان هو أوَّ
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, وإىل هذا يشري األمري يف بعض 15املعركة وعمره ( ن صفوف العدوِّ ) سنة, اختطفه مِ
 قصائده, حيث يقول:

 أمل تـــر يف (خنـــق النِّطـــاح) نطاحنـــا
ـــددهتا ـــار ق ـــة ذاك النه ـــم هام  وك
 واشـــقر حتتـــي كلمتـــه رمـــاحهم

ــوم  ــارتقى إىل óšÓبي ــا أخــي ف  نحب
ــ ــع الس ــن وق ــد م ــام ارت ــهفل  هام عنان

ــد  ــه حــني ق ــنهم محلت  óšÓومــن بي
 هتـــحتتـــي جـــواد برمي óšÓويـــم 

 

ــو ــا ل ــجاع هل ــم ش ــا ك ــداة التقين  غ
ــه شــو ــا طعن  بحــد حســامي و القن
بل ومـا التـو مرارا و مل يشك اجلو 
ــرىض أو ــي ال ــا النب ــه فيه ــان ل  جن
ــو ــن ع ــرغم م ــوز ي ــاه الف  إىل أن أت
و كــم رميــة كــالنجم مــن افقــه هــو 

  أولوا البأس والقووبى أحدقوا لوال
  

 ... الخ
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  )1(تافنة

راسة بمناسبة انعقاد (ملتقى الفكر اإلسالمي), بـ (تلمسان) سنة  رت هذه الدِّ حرِّ
م, وقد زرنا أثناء (امللتقى) املعامل التَّارخييَّة للمنطقة, كـ (ندرومة), 1975

 و(الغزوات), و(املنصورة), و(هنني), و(أرشقول), ... الخ. 

من أشهر أودية (اجلزائر), إذ هو الثَّاين بعد (وادي شلف), مصبُّه بـ  تافنة:وادي 
هري لـ (تلمسان), ويف حروب االحتالل الفرنيس ملا هاجم  (أرشقول), املرفأ الشَّ

م, 1836الوايل العام بـ (اجلزائر) حينئذ, (تلمسان) يف جانفي  كلوزيلاملاريشال 
نها نه مِ مصطفى بن إسامعيل عدوُّ األمري عبد القادر, ورئيس  واحتلها ـ ويف احلقيقة مكَّ

وا طاعة  ئا فيها صحبة بقايا األتراك الذين رفضُ وائر والزمالة الذي كان الجِ قبيلتَي الدَّ
 أن الذي يسهل مهمته يف االحتِفاظ بتلمسان  كلوزيلاألمري وحتصنوا باملشور, رأ

بتلمسان بحرا, حيث إن  وهو اختاذ مرسى أرشقول معسكرا حتى يمكن االتِّصال
, وبالف ض دائام هلجامت العدوِّ ل أقام املعسكر وحصن عاالتصال الربي كان يتعرَّ

غلب واحلرب عىل وشك النهاية,  األمريأرشقول وأعلن عند رجوعه إىل وهران أن 
ض  وقبل وصوله إىل اجلزائر كان األمري قد وصل إىل الناحية وأعلن اجلهاد, وحرَّ

ان تلك النا جابة دعوته,  ةحيسكَّ عهم  فتسابقوا إلِ واتَّصل هبم مبارشة, وخطب يف جتمُّ
هلايص, فكانت املالقاة مع  وكان رئيس تلك النواحي خليفته البطل البومحيدي الوَ
مَ  زِ جيش العدوِّ قرب جامع سيدي  يعقوب بـ (وهلاصة) ـ أي: غريب أرشقول ـ فهُ

                                                 
 ثالث صفحات.تقع يف  نةمرقاعتمدنا يف إثبات هذه املحارضة عىل نسخة   )1(
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ن مؤرِّ  خيهم هبزيمة وادي املقطع, بقي األمري اجليشُ الفرنيس هزيمةً شبَّهها كثريٌ مِ
ا ألرشقول, وملا بلغ خرب اهلزيمة وحصار اجليش املرابط ألرشقول إىل كلوزيل,  حمارصِ
لِبَ وأنَّ احلربَ عىل وشك االنتهاء, فاستَنجد  اندهش خصوصا بعد إعالنه أن األمري غُ

ن شاركوا نابوليون وكان بيجو ممبوزير احلرب الذي كلف هلذه املهمة املاريشال بيجو, 
ن جديد, وصلَ بيجو  1830يف حربِ إسبانيا, وعندما وقع احتالل اجلزائر سنة  جتنَّد مِ

ن فرق اجليش, وكانت مُالقاته مع جيش األمري عند جممع وادي يرس  عىل رأس نخبة مِ
ن القبائل املوالية  بتافنة, وقد نجا األمري بِمعجزة حيث كان هدف أعدائه وخصومه مِ

تِه, إذ كان إسامعيلى بن ملصطف يخوخَ , وكان هو عىل رأسهم وجرح يف املعركة رغم شَ
ال والتفَّت حوله  ه راجِ ن نفسِ جياوز الثَّامنني, نجا األمري ملا قتل فرسه وصار يُدافع عَ
ه أَنقذوه حيث أَتوا له بِفرس, وكانت هناية املعركة يف صالح  مجاعة, إال أنَّ أنصارَ

هرية بـ (معركة السكاك), عندئذ رجع بيجو إىل  املاريشال بيجو, وهذه املعركة هي الشَّ
لح أو  ا قبول الصُّ ين, إمَّ ن اختيار أحد األمرَ دا بأنه ال مفرَّ له مِ وهران وكاتبَ األمري مهدِّ

قيه يف وا تال الذي ستكون نَتيجتُه احلتمية ما لَ واصلة القِ السكاك ـ كانت هذه  قعةمُ
قاً مع امللك ووزير  م1836يوليو  6املعركة يف  ـ كان بيجو عندما كاتَب األمري رأسا متَّفِ

ن دون استشارة الوايل كلوزيل, فأجابَ  ف املطلق مِ احلرب قَبل جميئه, فأَعطى له التَّرصُّ
نكم إكيف أمكنكم كتابة ذلك اخلطاب, «األمريُ بيجو عن كتابه وقال يف جوابه هذا: 

سبتم أنَّن سالة ... تفتخرون علينا بقوتكم, أحِ عاياكم ? حتى تكتبوا إلينا تِلك الرِّ ن رَ ا مِ
ن حياةٍ  ال مِ نا نَختار املوتَ بدَ ارا, إنَّ ن دينهم لريجعوا كفَّ أتظنُّون أنَّ العرب يتخلَّون عَ
نكم شجاعة وهلذا فإِهنم اختاروا  تكم, إن رجالنا ليسوا أقل مِ رون بِقوَّ ه, إنكم تفتَخِ كهذِ

م ودين لَّتهِ عَت كلَّ يشء, املوت عىل مِ سِ هم وعقيدهتم, إنَّ أرض اهللا واسعة, ورمحتَه وَ
 كام أنَّ غضبَه سيُصيب الظَّاملني الكافرين.
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م   س, إِهنَّ هم ككِالب احلرَ م نَعتَربِ كُ إنَّ العربَ الذين اختاروا البقاءَ حتت حكمِ
م, إن قوَّ  حبتهِ فون بِصُ لَّة, والعقالء ال يترشَّ يلنا يبقون دائام بال دينٍ وال مِ نا وثقتنا يف خَ تَ

مد الذي تكفَّل بِحفظنا, وهو مطَّلعٌ عىل نَوايانا   ».و إِبلنا, ويف اهللا األحد الصَّ
مل يسع بيجو إالَّ أن يتأنَّى ثم رجع إىل فرنسا وكلف من يسعى يف إصالح ذات 

 وقد وقع االتفاق بعد أخذ وردّ  1837أبريل  5ثم رجع إىل وهران يف  ,البني
من دون  1837مايو  30رسية وعقد ما هو مشهور بصلح تافنة وذلك يف ومفاوضات 

وهلذا أثار هذا الصلح  ,أن يعلم بذلك املاريشال كلوزيل وال خلفه اجلنرال دامريمون
موجة من الغضب واالحتجاج والتعاليق من الضباط الفرنسيني والربملانيني وكان عىل 

إذ بعث رسالة مطولة إىل رئيس  ,جلزائررأس املحتجني من العسكريني دامريمون وايل ا
ونقض بنود املعاهدة اخلمسة عرش واحدا  1837يوليو  15احلكومة مؤرخة باجلزائر يف 
ال فائدة فيها إذ متكن األمري بعد االعرتاف  ةإن هذه املعاهد«واحدا وقال يف ختام كتابه: 

املعركة وهي ال  منا له بالترصف التام يف ثلثي البالد من تقوية جيشه كأنه خرج منترص
حيث إن حقوقنا يف السيادة املعرتف هبا يف البند األول غري مضمونة ثم إننا  ,ترشفنا

قوم مصطفى ابن إسامعيل ـ ومن دوهنا كان يمكننا املحافظة  نسلم أصدقاءنا ـ يقصد
 عىل مراكزنا سواء بالقطاع اجلزائري أو الوهراين ريثام تتخذ التدابري النهائية.

 ,التوقيع عىل املعاهدة طالبا منه مالقاة ودية األمري إثراملاريشال بيجو كاتب 
كان أول  ,دقيقة 40فأجاب األمري لذلك ووقع هذا االجتامع بتلك النواحي دام 

إنني جعلت نفيس كفيال «حديث بينهام بعد تبادل التحيات حول املعاهدة قال بيجو: 
ك كلها رغم األوامر التي تلقيتها من قد رأيت أين أجبت رغباتولك عند ملك فرنسا 

 ». دولتي تلك األوامر التي حددت ترصفايت 
ال تندم عىل  ما تعهدت به للملك فإن ديننا وأخالقنا العربية تلزمنا «فأجابه األمري: 
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وملا افرتقا ـ إذ كان هذا أول اجتامع جيتمع فيه األمري بقائد  ,أن نحافظ عىل  عهودنا
 إىل تلمسان وارجتل يف حفل هبيج قصيدته التي استهلها بقوله: فرنيس ـ ذهب األمري 

 إىل الصــون مــدت تلمســان يــداها
 وقــد رفعــت عنهــا اإلزار فلــج بــه
ـــوره ـــق ن ـــدهيا تفت  وذا روض خ

 ولبت فهـذا حسـن صـوت نـداها
ـــداها ـــن زالل ن ـــؤاد م ـــرد ف  وب
 فال ترض من زاهي الرياض عداها

 إىل أن يقول: 
 هموخابــت ظنــون املفســدين بســعي

ــا  ــان حباهل ــن تلمس ــمت م ــد انفص  ق
 ىغسو صاحب اإلقـدام  يف الـرأي والـو

ـــا علمـــت الصـــدق منهـــا بأهنـــا  ومل
 ومل أعلمـــن يف القطـــر غـــريي كـــافال
ـــي ـــا وانتصـــارا هبمت ـــادرت حزم  فب

ــــا ــــاك مناه ــــل األعــــداء هن  ومل تن
ــــت ال حيــــل عراهــــا ــــت وآل  وبان
ـــا ـــاة محاه ـــامي مح ـــرية احل  وذي الغ
ـــا ـــريس وحـــزت عاله ـــالتني الك  أن
ـــــا ـــــا وهباه ـــــا يف حقه  وال عارف
ــــا ــــفاء دواه ــــا ش ــــا حب  وأمهرهت

 إىل أن يقول : 
 ووشحتها ثوبا مـن العـز رافـال
 ونادت أعبد القادر املنقذ الـذي
ــوة ــاتيح عن  ألنــك أعطيــت املف
 ووهران واملرساة كال بام حـوت

 فقامــت بإعجــاب جتــر رداهــا
 أغشت أناس من بحـار هواهـا
ــا عــز اجلزائــر جاهــا  فــزدين أي

 حائزات من محاك مناهـاغدت 

 ,أثارت هذه املعاهدة سيال من التعاليق ما زال مل ينضب معينها إىل زماننا هذا
فمنهم من ير أن هزيمة كلوزيل غري املنتظرة بقسنطينة هي التي كانت سببا يف إبرام 

كان يف حاجة  1831ومنهم من رأ أن بيجو الذي كان نائبا برملانيا من  ,هذا الصلح
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إىل متويل صندوق انتخاباته وقد رشاه األمري ـ وبالفعل اكتشفت آثار هذه  أكيدة
الرشوة ـ  ومنهم من رأ أن بيجو كان ير أن حرب اجلزائر تستحق العناية ومادامت 

وأراضيهم الفالحية حتى يتمكن الضغط املنتج للرضوخ  ينيفرنسا مل حتل بني اجلزائر
بدأ بتطبيق  1841عني بيجو واليا عىل اجلزائر سنة  التام فإهنا تضيع الوقت, وبالفعل ملا

وهلذا اعرتف له باجلميل  ,نظريته وهي فتح الباب عىل مرصاعيه للمعمرين املدنيني
 معظم الكتاب اليمينيني واغتفروا له زلته بإبرام املعاهدة.

ولنرجع إىل احلديث عن تافنة وأرشقول من الناحية التارخيية, فإن أرشقول هذه 
من املدن التي لعبت أدوارا يف تاريخ البالد, إذ اشتهرت يف التاريخ من عهد كانت 

فكانت تعرف بيورتوس سوقورس ـ أي: مرسى سيقا ـ  ,حروب القرطاجيِّني وروما
هرية والتي تبعد عن أرشقول بنحو  كلم وتدعى اآلن بـ :  4املدينة القرطاجنية الشَّ

خصم ماسينيسا, وعند حروب  ربيت, كانت سيقا عاصمة سيفاكس الرببريفنت
داً للقرطاجنيِّني وماسينيسا  204القرطانجيِّني لروما سنة  قبل امليالد كان سيفاكس مؤيِّ

ن  وعه مِ ومي يف طريق رجُ لروما, ويف هذه املدينة ـ أي: سيقا ـ اجتمع سيبيون القائد الرُّ
ه الَّلدود أ دوِّ ن حروبه مع القرطاجنيِّني بأوروبا ـ إسبانيا ـ بِعَ ند سيفاكس مِ سدريبال عِ

نهام أتى ملخاطبة ودِّ سيفاكس  خلرب يَطول.  ,دونِ أن يعلمَ أحدمها باآلخر, و كلٌّ مِ
اشتَهرت مرسى أرشقول يف العهد اإلسالمي يف دولة األدارسة حيث ناهلا يف 
قِسمته عيسى بن إدريس بن حممد بن سليامن أخي إدريس األول, قال البكري يف 

ل إىل مدينة أرشقول, وهناك ينصبُّ يف «تعريفه هلا:  ... تافنة: وهو النَّهر الذي يصِ
البحر, وأرشقول ساحل تلمسان, وبني مدينة أرشقول وتلمسان فحص زيدور, طوله 

ن قبليّ  25 قيها, تدخلُ فيه ميال, ومدينة أرشقول عىل هنر تافنة يقبل مِ ها ويستدير بِرشَ
ن البحر إىل املد فن  الِّلطاف مِ ينهام ميالن, وهي مسورة. السُّ  ينة, وبَ
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وبمدينة أرشقول جامعٌ حسن, فيه سبعة بالطات, ويف صحنِه جبٌّ كبري, 
ومعةٌ متقنة البناء, وفيها محامان, أحدمها قديم, وهلا من األبواب باب الفتوح  وصَ

رشقي, حممية كلُّها, عليها منافس, وسعة  ةغريب, وباب األمري قبيل, وباب مارنيس
وفيها, وهبا آبار عذبة ال تغور, تقومُ بأَهلها سورها ث امنية أشبار, وأمنع جهاهتا جَ

خني يظنُّون أهنا بنيت عىل  ن املؤرِّ ن جهة القبلة, وكان كثريٌ مِ وبمواشيهم, وهلا ربض مِ
رهبا كام ذكرنا ذلك.  أنقاضِ مدينة سيقا إال أنَّ األثريِّني عثَروا عىل أنقاضِ مدينة سيقا بِقُ

دين, ثمَّ بعد كانت أرش ن عهدِ املوحِّ زهتا هنني ابتداءً مِ قول مرسى تلمسان ثمَّ عزَّ
ب هنني بقيت أرشقول املرسى الوحيد لتلمسان. حتالل اإلسباين الذي خرَّ  االِ
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)1(مدينة أرزيو 

فها أبو عبيد عبد اهللا بن العزيز البكري يف كتابه ( ) الذي ألَّفه املسالك واملاملكعرَّ
ا: تسقدالت, وهي قلعة «م, فقال: 1067هـ/460حوايل سنة  وهنَ قلعة هوارة: ويسمُّ

وهو النهر الذي  يسقى  )2(يف جبل هلا ثامر ومزارع, وحتت هذه القلعة جيري هنر سريات 
به فحص سريات, وطول الفحص نحو أربعني ميال, ليس منه يشء إال يناله ماء هذا 

ويف ساحل هذا  ,ألن اخلوف أجىل أهلهيه فالنهر إال أنه اليوم غامر غري عامر, ال أهل 
الفحص مدينة أرزاو, وهي مدينة رومية خالية,  فيها آثار عظيمة لألول باقية, حيار من 
 ,دخل فيها لكثرة عجائبها, وبقرب مدينة أرزاو جبل كبري, فيه قالع ثالث مسورة

وبني «... ول: , إىل أن يق»رباط يقصد إليه, ويف هذا اجلبل معدن للحديد والزئبق ... 
 كالم البكري.  انتهى» مدينة أرزاو هذه ووهران أربعون ميال 

) الذي ألفه حوايل سنة نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاقكام عرفها اإلدرييس يف كتابه: (
ميال, وهي  18ومن طرف مشانة إىل مرسى أرزاو «م, فقال: 1154هـ املوافق لسنة: 548

ار وحيملوهنا إىل كثري من البالد قرية كبرية جتلب إليها احلنطة  ». فيسري هبا التجَّ
ف أرزاو التي بُنيت عىل أنقاض املدينة األثرية التي ال زالت  حتتفظ  فالبكري عرَّ

ومان, وهي املعروفة اآلن بـ : ( درييس فقد بطيوةبآثار الفنيقيِّني والرُّ ), أما الرشيف اإلِ
                                                 

 جيلية −جوان /ه1398 شعبان −  رجب, 20− 14, ص58/59جملة األصالة, العدد   )1(
 م.1978

وهو املعروف بوادي املقطع حيث وقعت معركة األمري عبد القادر املشهورة مع اجليش الفرنيس   )2(
 حتت قيادة اجلنرال تريزيل.
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رساها الذي كان يُعرف دائام بـ  ف بِمَ ), وذلك يف مرسى أرزيو), أو بـ : (املرسى: (عرَّ
ل عليها التَّغيري بعد االحتالل الفرنيس فقط, فصاروا يطلقون  العهد اإلسالمي, وأُدخِ

) الذي هو اسم سانلووأطلقوا عليها اسم: ( ,أرزاو, وفرنسوا املرسىعىل  أرزيواسم: 
 قرية فرنسية بضواحي باريز. 

فيقال إنَّه اسمٌ بربري دخل عليه بعض التَّغيري, إذ  أما األصل يف تسمية مدينة أرزيو
ى:  ومان تسمَّ ) (بورتوص مانيوس), Portus-Magnus( املرفأ الكبريكانت يف عهد الرُّ

) البلدة Scylax( سيالكسويف القرن السادس قبل املسيح ذكر اجلغرايف اليوناين 
ن وموقعها احلايل إِال أنَّ اسمها إذ ذاك غامِض, فكلُّ ما ي ا كانت مِ عرف عنها إذ ذاك أهنَّ

قية وسيقا الغربية الفنيقيتَني, وقد اكتشف علامءُ  املراكز التِّجارية يف عهد سريتا الرشَّ
ومانية فإنَّ  ا اآلثار الرُّ ل لتصبري احلوت, أمَّ اآلثار مقربةً فنيقية, وأواين خزف, ومعمَ

سيفساء التي وأرزيجلَّها املوجود اآلن يف متحف وهران عثِر عليها يف  , خصوصا الفُ
ن البناءات واألَسواقِ  تفِظ بكثري مِ ياضية, كام ال زالت البلدة  حتَ متثِّل صورَ األلعابِ الرِّ

وارع واحلاممات وقنوات املياه.   التِّجارية والشَّ
ن  بطيوةأما  ها عىل أرزيو حتى صار يُطلق عليها اآلن, فإنَّ مجاعةً مِ التي تغلَّب اسمُ

روا إىل هذه النَّاحية  بطيوةقرية  ن ريف املغرب ـ أي: شامله ـ هاجَ نهاجية مِ الصَّ
م  وا بدراسة هذه القرية يف تاريخ نزوحهِ خون الذين اهتمُّ وا هبا, واختلف املؤرِّ واستقرُّ
وا عليها يف عهدِ أيب احلسن املريني يف منتَصفِ القرن  م وردُ نهم مَن قال بأهنَّ إِليها, فمِ

ى: الثامن اهلجري, وذ لك أنَّ امللِك أبا احلسن املريني كان له أحدُ القواد املشهورين يُدعَ
عدن امللح  حممد البطِّيوي, أقطعَ له امللكُ املذكور هذه القرية وناحيتَها, خصوصاً مَ
رهبا ـ وال زال ـ فجلب القائدُ املذكور بعضَ أقاربه وأفراد عشريته, ومنهم  الذي كان بِقُ

ر أنَّ أهلَ ال وا إىل اجلزائر حوايل القرن العارش اهلجري, ؤقرية ـ أي: بطيوة ـ جلمَن ذكَ
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دينتَي الربج  هدِ الباي حممد )1(وبعد أَن سكنوا مَ , ومزغران, انتقلوا إىل بطيوة يف عَ
هـ), وهذا قولٌ باطل, إِذ عثَرنا عىل وثائقَ تدلُّ عىل 1206الكبري (فاتح وهران سنة 

يخ عمرو بن أمحد البطِّيوي السعيدي بُطالنِه, وذلك أنَّ أحدَ علامء  )2(القرية يُدعى الشَّ
(دفني مقربة القرية القديمة) ـ أي: قبل االحتالل الفرنيس ـ كان حيا يف أواخر القرن 

ها بخطِّه سنة  دنا بعض الكتبَ نَسخَ هـ, وكثريٌ 1085احلادي عرش اهلجري, حيث وجَ
اللته, كام أَخربين  ن سُ ان القرية مِ ن سكَّ اثة حممد العابد الفايس (حمافِظ مِ األستاذ البحَّ

مكتبة القرويِّني) أنَّ أحدَ علامء بطيوة اجلزائرية له تأليف يشمل جزأين عىل  طريقة 
ين( ) ذكر فيه بعض أشياخه, منهم: ابن مريم فهرس) للغزايل, وله (إحياء علوم الدِّ

), وهو من علامء لياء بتلمسانالبستان يف ذكر العلامء واألواملليثي التِّلمساين صاحب (
ان القرية يظهر أنه كان بعد استيالء  أوائل القرن احلادي عرش, فتاريخ نزوح سكَّ

 األسبان عىل مليلية وسبتة. 
ال طيلةَ هذه  تواصِ بقي اتِّصال القرية اجلزائرية بِقبيلة بني سعيد بريف املغرب مُ

ت قاعدةً لويل القرون األربعة, وقد كانت للقرية أمهية يف العهد ا ِذَ كي, حيث اختُّ لرتُّ
عهد باي وهران, وبنى فيها األَتراكُ مسجدا جامعا ـ ال زال إىل وقتنا هذا ـ وكانت هبا 
رين السيد أبو العباس أمحد بن الطاهر,  ن قضاهتا املتأَخِّ حمكمة رئيسية للقايض, وكان مِ

(كاتب  القادر احلمرييمسلم بن عبد ) ألَّفه جمموعذكره القايض حممود بن حواء يف (
) بخطِّ حممد ابن حواء املذكور, املكتبة الوطنيةبايات وهران), توجد منه خمطوطة بـ (

خَ سنة  ), مجعَ فيه حممود ابن حواء بعض 893هـ باجلزائر, حتت رقم: (1237نُسِ
), نظم اجلواهر يف سلك البصائرالقصائد ملسلم بن عبد القادر املذكور, وسامه: (

                                                 
 مدينة الربج: قرب معسكر. )1(
 .قبيلة بني سعيد التي تنتمي إىل بطيوة, وهي يف ريف املغرب نسبه إىل  )2(
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ض للحديث عوعندما ذك حها, قال:  نر بعض القصائد للمؤلِّف املذكور وتعرَّ رشَ
ومنهم الفاضل اجلليل اجلامع بني كلِّ تعظيمٍ وتبجيل, ذي املكارم واملفاخر أيب «

) ـ العينية يف الغزل املتقاربة يف العينيةالعباس أمحد بن الطاهر, وهو الذي رشح (
) املذكورة ـ العينيةقد رشحها ـ أي: (و«, وقال يف موضع آخر: »األصداف الدرية ـ 

هـ 1237بعض العلامء, وهو األديب أبو العباس أمحد ابن الطاهر (قايض أرزيو) سنة 
, والقايض أمحد بن الطاهر هذا هو الذي أخذ عنه األَمري عبد  القادر يف شبابه بـ »
القرآن أو العلوم  ), إذ كان األمري عىل عادة طلبة ذلك العهد يُسافر جلُّهم لقراءةأرزيو(

ن أهلهم, وكان طلبة تلك النَّواحي يسافرون لطلب العلم وحفظ  بالنَّواحي البعيدة عَ
القرآن إىل ناحية الغرابة ـ بني سيق وأرزيو ـ بقيت هذه العادة سارية املفعول إىل زماننا 

ثار جلِّ املعاهد التي كان حيفظ فيها القرآن ويدرس العلم, كام كا نت عادة هذا, رغم اندِ
نتقال إىل ناحية الغرابة  املذكورة,  ان غريس ـ إىل وقتٍ قريب يف اخلمسينات ـ االِ سكَّ
رافِقهم أوالدهم لاللتِحاق  حيث توجد املروج, فيعزبون فيها ببقرهم, وكثريا ما يُ
بمعاهد الناحية, واألمري عبد القادر قرأَ يف بعض هذه املعاهد, يعرف منها معهدان: 

و(الرحامنة), ال زاال إىل يومنا هذا, ويف (معهد الرحامنة) ال زالت أرسة (أهل حممد), 
ة,  الفقيه الذي قرأ عليه األمري القرآن, وقد ذهب إليه ملا كان بدمشق, وأقام بِجواره مدَّ

هووله معه حكايات, وللفقيه املذكور ( ارجة, ال زال منظومة يف السَّ ), نظمها باللغة الدَّ
ا  ه حيفظوهنَ ا ولدأحفادُ ن والد, ثمَّ التحقَ األَمري بأَرزيو (بطيوة احلالية)  اويتَناقلوهنَ عَ

ج من (القرويِّني), وشاءت األقدار  فأخذَ عن قاضيها أيب العباس أمحد بن الطاهر املتخرِّ
أنه ملا توىلَّ األمري اململكة ونقضَ اجلنرال تريزيل (معاهدة دو ميشال) املربمة سنة 

عاملة جتارية مع اجليش الفرنيس املرابط بوهران,  م منعَ األَمريُ 1834 كلَّ اتِّصالٍ أَو مُ
ية لوهران, وذات ليلة ألقى احلرسُ القبضَ  راسةُ شديدة عىل الطُّرق املؤدِّ وكانت احلِ
لوه  ن أَقارب القايض أمحد بن الطاهر, فحمَّ وهم مِ عىل مجاعةٍ تَسوقُ أَغناما, ووجدُ
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واالةِ الفرنسيّني خلرب يَطول, فَحكم عليه ونقلوه إىل معسك )1(املسؤولية  ِم بِمُ ر حيثُ  اهتُّ
رامة مالية  عدام بغَ ذَ فيه احلكم, قيل إنَّ األمري حاول أن يستَبدل حكم اإلِ عدام ونفِّ باإلِ
ها البِالد حينئذ رضبَ املثلَ لردع  تازُ جة التي كانت جتَ ثَقيلة, إِالَّ أنَّه نظراً للظُّروفِ احلرِ

ن التَّفصيل حتفة الزائرد ذكر هذه القضية صاحب (البقية, وقَ  زيد مِ ), كام ذكرها بِمَ
) الذي عنيِّ قائد حامية وهران إذ ذاك, وغريمها, خصوصا Boyer( بواياجلنرال 

خني الفرنسيِّني  . )2(املؤرِّ
ني:  حتاللِ أرزيو إىل قسمَ م الفرنسيُّون بعد االِ  قسَّ

دينة األَثرية, وكان عليه وحده يطلق اسم  القسم األهيل: الذي بني عىل أنقاض امل
دامى واملتأخرين إىل عهد االحتالل الفرنيس,  خني القُ أرزيو عند اجلغرافيِّني واملؤرِّ

 وأعطوا اسم السكان للمكان فسموه دوار بطيوة. 
تاً للقرية األصلية, أَطلقوا عليه كام ذكرنا اسام  سامِ والقسم الثاين: الذي بنَوه مُ

), إال أنَّ املسلمني حافظوا عىل اسم أرزيو, وصاروا St Leu( سانلو: فرنسيا وهو
سميات, وملا أطلق الفرنسيون اسم أرزيو عىل  توا إىل الرَّ يطلقونَه عىل القرية, ومل يلتفِ
وهنا: أرزيو اجلديدة, والقرية األَثرية: أرزيو القديمة, إىل  املرسى صار السكان يسمُّ

ان ا ا سكَّ لبلدتَني فال زالوا يطلقون اسم أرزيو عىل قرية بطيوة, واسم زماننا هذا, أمَّ
ع أي تغيري.  )3(املرسى عىل أرزيو احلالية   كأن مل يقَ

                                                 
 كان القايض أمحد بن الطاهر هو رئيس القبيلة, وزيادة عىل خطة القضاء كان يصدر احلبوب إىل )1(

  اخلارج من العهد الرتكي.
 تعرض األمري عبد القادر يف مذكراته التي كتبها بقرص أمبواز, واكتشفت منذ سنوات قليلة, )2(

خون. ه املذكور, وهي ختالف ما ذكره املؤرِّ  الظُّروف التي أعدمَ فيها أستاذَ
ان كانوا يطلقون عىل أرزيو األَثرية:  )3( خني الفرنسيِّني أنَّ السكَّ , )رزيو امسلمأ(ذكر بعض املؤرِّ

اهنا أوروبيِّني.  متييزا هلا عن أرزيو  احلديثة التي كان معظم سكَّ



                    

626  

ان بطيوة صلة مع أقارهبم باملغرب, واهلجرة بني البلدين مل تنقطع, وقد  كان لسكَّ
ان ايحافظ الكثري منهم عىل أراض م ومساكنهم ومُصاهراهتم, وإنَّ معظم سكَّ لقرية هنا هِ

ظو ثون بالرببرية خصوصا الكبار منهم إىل يومنا هذا, كام احتفَ عىل عوائدهم يف  ايتحدَّ
ن  ان هذه القرية البطيويِّني كثريٌ مِ الوالئم والعادات والتَّقاليد, وقد تعرَّض لتحليل سكَّ

راسات الرببرية, منهم:  ) S. Biarnay(  بيارناي. سكبار الكتَّاب الفرنسيِّني املعتَنني بالدِّ
ان أرزيو القديميف تأليفه: ( م, 1911), طبع جوردان, اجلزائر دراسة هلجة بطيوة سكَّ

), باملجلة اإلفريقية, اجلزء اآلثار بأرزيو القديمة) يف كتابه: (Berbrugger( بربرجيريو
رن اجلاري املسيحي إدارة خاصَّ  ثَت يف الثالثينيات مِن القَ ة اخلامس, والسابع, ثمَّ أُحدِ

هرية يف ميدان  وسية الشَّ للتَّنقيب عىل اآلثار يف نفس املكان, وكانت عىل رأسها الكاتبة الرُّ
ومانية والفنيقية  ) , وقد Malva Maurice-Vincent( قانسان موريس مالقااآلثار الرُّ

قاالتٍ يف (املجلة اإلفريقية) سنة  لسلة مَ م, وقَد 1935بدأَت نتيجةَ عملِها بِنَرش سِ
ها الطبيب الفرنيس أحدثت  وجِ ساعدة زَ -Maurice( قانسان موريس بوهرانالكاتبة بِمُ

Vincent تحفاً بِنَفس القرية, وقد كان يرتدَّد عليها كبار الكتَّاب وعلامء اآلثار ) مَ
وا  را إىل أَن استقلَّت البِالد, وبقَ ستَمِ اجلامعيِّني مِن الفرنسيِّني واألَجانب, وبقي عملهام مُ

ن سنة, ثمَّ تكلَّفت باملحلِّ إدارة اآلثار باجلزائر.  هبا ما ي ب مِ  قرُ
رات تتعلَّق بتاريخ هذه القرية ذكرناها بإِجياز.     هذه فقَ

ن اخلالف الذي طرأَ يف النُّطق هبا, فإنَّ اجلغرافيِّني القدامى,  ولنرجع إىل احلديث عَ
اي, وس تح الزَّ درييس نَطقا هبا أرزاو ـ بِفَ كونِ الواو ـ أما بقية الكتَّاب كالبكري واإلِ

خ أبو  اي, وسكون الواو ـ ومنهم املؤرِّ املسلمني فكانوا ينطِقون هبا: أرزيو ـ بِكرس الزَّ
ن مصري الَّالجئني 1237ـ  1165راس النارصي ( رها يف معرض حديثه عَ هـ) فقد ذكَ

ثة سنة ؤاألَندلسيِّني الذين جل لو1018وا إىل اجلزائر بعد كارِ ا بِمرسى أَرزيو, كام هـ, ونزَ
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خة يف فيفري  عاهدتِه مع دو ميشال املؤرَّ م, فقد 1834ذكرها األَمري عبد القادر يف مُ
ن احلبوب,  دات مِ ادِرات والوارِ اتَّفق يف املعاهدة أن تكونَ مرسى أرزيو هي مقر الصَّ

رها صاحب ( جيش الباي ) بأن إبراهيم قائد الثغر اجلامين يف ابتسام الثغر الوهراينكام ذكَ
 هـ. 1206حممد بن عثامن وصهره كان بأرزيو قبل احتالل وهران سنة 

مِّ الزاي ـ رغم  وها بعد االحتالل: أرزو ـ أي: بِضَ وقَد غريَّ اسمها الفرنسيُّون فسمَّ
) للبكري رسمها كام املسالك واملاملك) الذي ترجم: (De Slane( دو صالنأن الكاتب 

بب تأليف كانت يف األصل ـ أي: أرزاو  ـ وقيل إنَّ هذا التَّغيري طرأَ عىل هذا االسم بِسَ
يس اإلنكليزي شاو الذي  أقام سنوات باجلزائر قبل االحتالل   نحو القرن.بالقسِّ

ان املسلمون عىل النطق هبا كام نطقَ هبا كتَّاهبم يف العهد اإلسالمي, كام  حافظ السكَّ
قديم, وأَخريا تغلَّب اسم بطيوة عليها وأُمهِلَ حافَظوا عىل تسمية القرية األَثرية أرزيو ال

 االسم الفرنيس. 
ن تاريخ هذا البلدة, كانت أرزيو ـ أي: املرسى ـ مركزاً هاما  ولنرجع إىل ذكر نبذة مِ
ذوها مرسى  دين, ثمَّ لعبت أدوارا يف عهد دولة بني زيان الذين اختَّ ألُسطول املوحِّ

ادرات التي كان أمهُّ  دات والصَّ ن للوارِ ها احلبوب واملوايش وامللح الذي يُستَخرج مِ
ن  كي رغم قُرهبا مِ فت بمرسى بني زيان, ويف العهد الرتُّ رِ عدنٍ قريب منها, حتى عُ مَ
ا حافظَت عىل استقالهلا, وقَد ساهم  وهران التي كانت حتت حكم األسبان فإهنَّ

ن مستغانم التي هامجَها الكنت فاع عَ (وايل  )D’Alcadanteت (دالكادو أسطوهلا يف الدِّ
تَني,  نت دالكادوت احتالل مستغانم مرَّ وهران, وصديق شارلكان احلميم), حاول الكُ

ه  وخرس تسعة عرش ألف جندي, نِصفهم قتيل, والنِّصف  )1(ويف الثالثة لقي فيها حتفَ
                                                 

 كنيسة سانت, ودفنها بـ : وهران, وفد جثَّته ولده وايل مستغانمقعة يف وا دالكادوتمات  )1(
 .دومينيك
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وعهم لألسبان طيلة الثَّالثة  ان هذه النَّاحية بِعدم خضُ قرون اآلخر أَسري, كام امتاز سكَّ
لت هذه  ة نواحي, وقد سجَّ التي بقي فيها األسبان بمدينة وهران, وامتدَّ نفوذهم إىل عدَّ
ل عهدِ االحتاللِ الفرنيس املعركة اخلالِدة التي خاضها األمري عبد القادر مع  البلدة يف أوَّ
اجلنرال تريزيل املشهورة يف كتب التاريخ بـ (واقعة وادي املقطع), وقد اكتشفت مقربة 
م الوايل  خون الفرنسيُّون ـ وعىل رأسهِ هداء منذ سنوات عىل حافَّة الوادي, واملؤرِّ الشُّ
ي  وره وطموحه إىل حتدِّ اه غرُ قون أن اجلنرال تريزيل هو الذي أدَّ العام باجلزائر ـ متَّفِ
د ما عنيِّ قائدا عىل وهران خلفاً لـ : (دو ميشال) الذي أبرمَ املعاهدة مع  األمري بمجرَّ

م خلرب يَطول, وملا خاضَ أول معركة بِنَواحي سيق دامت ثالثة 1834مري يف فرباير األ
ره, فاختار طريق  ق أن استِخفافَه بِجيش األمري خالف ما كان يتصوَّ أيام, حتقَّ
ه عىل وادي املقطع فكانت الكارثة التي خرس  حاب إىل مدينة أرزيو, وجعلَ طريقَ نسِ االِ

وا عراة  300نَحو فيها تريزيل كلَّ عتاده, و شاة إىل مقتيل, ووقع اهللَع يف الباقي ففرُّ
خي هذه  ل إىل أبواب املدينة, وقد اتَّفق جلُّ مؤرِّ أرزيو, واألمريُ وراءَهم إىل أَن وصَ
الواقعة أن األمري لو أراد لدخلَ البلدةَ والستَسلمَ تريزيل وبقية جنده, إذ ملا وصلوا 

نهزمني أَرسلوا إىل وهران ليب هاب مشاة ـ مُ لون عليها, ورفَضوا الذَّ عثُوا هلم باخرةً ينتقَّ
هم يف صالح سمعة  واملسافة قصرية ـ ولتجنُّبِ الفضيحة أَرسلَ إليهم رائد مشهور ليقنِعَ

عرتاف بِخطيئَتِه وبغلطاته وهزيمتِه.   فيالقهم, أما اجلنرال تريزيل فلَم يَسعه إالَّ االِ
شاءت هلا األَقدار أن تُصبحَ بني عشية هذه صفحات من هذه الناحية التي 

عَ بعضُ اجلهلة إىل  نتظِره هو أن ال يترسَّ ناعية عاملية, وكلُّ ما تَ ركزا ملنطقة صِ حاها مَ وضُ
ن هذه املنطقة  ريبة مِ لةَ هلا بالواقع التَّارخيي كالقرية القَ إِنشاء أسامء لبعض القر ال صِ

اج, و  مرسىكان الفرنسيُّون يُطلِقون عليها اسم: التي أَطلقوا عليها اسم: مرسى احلجَّ
جاج ن املصايِف (Port-Aux-Poules) الدَّ , وهي بني وادي املقطع وبطيوة, كانت مِ
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ن  ال مِ اج, بدَ ولني املحليِّني اسم: احلجَّ ل بعضُ املسؤُ املشهورة, وبعد االستقالل ارجتَ
جاج, إال أنه مل يقف عندَ اختياره اسام جديدا مل يُعهد ن قبل, بل أرادَ أن يُظهر  الدَّ مِ

ها سني  لغة الفرنسية يزادُ يف آخرِ معلومات جديدة يف اللغة, فلام كانت الكلمة بالُّ
اللة عىل اجلمع, فَزيد نَفس احلرف ـ أي: السني ـ يف أخر الكلمة العربية لنفسِ  للدَّ

اللة, إذ صيغة اجلمع غري كافية, فأَصبَحت: ( اجسالدَّ تبت  ), وقَدمرسى  احلجَّ كُ
ا مكتوبة بالفرنسية وبالعربية إِالَّ أنَّ سنيَ آخر  بأَحرفٍ غليظة يف مَدخل القرية, ورغم أهنَّ

هم. م مل جيدوا يف الكلمة ما حيريِّ اء الفرنسية فإِهنَّ اء العربية, أما قرَّ اج حريَّ قرَّ  احلجَّ
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