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 9105-2539اإليداع القانوني: 
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 وفــــــــــــــــــــــــــــــرُفُــــ
 رئيس التحرير

 عبد الرحمان العربي   الدكتور:
 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار

 مجلةمدير ال
 عبد القـادر قصاصي األستاذ الدكتور :

 إفريقيافي  مدير مخبر المخطوطات الجزائرية  
 الجزائر -جامعة أحمد دراية أدرار

 
 
 

 

 

 

وال تعبر بالضرورة  أصحابها تخص  المجمة في الواردة اآلراء
 رأي المجمة عن
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 هيئــة المجمـــة
 

 حمد دراية أدرارأجامعة مدير        أدجرفور الديف نور األستاذ الدكتور   :الرئيس الشـرفي
 مدير المخبرعبد القادر قصاصي      األستاذ الدكتور    مديـر المجـمـــة:
 العربي الرحماف عبدالدكتور :   رئيس التحرير

 إدريس بف خويااألستاذ الدكتور مساعد رئيس التحرير:  
 عبو: الدكتور الطاىر التدقيق المغوي بالمغات األجنبية

 من  المجمة 02الهيئة  العممية االستشارية لمعدد  هيئة تحكيم العدد:                    
 أ.د. أحمد جعفري

 أ.د. عبد القادر قصاصي
 إدريس بف خوياأ.د. 

 أ.د. مبارؾ جعفري

 أ.د. فوزي بورصالي                  جامعة أدرار
 . محمد دباغ                      جامعة أدرار  أ.د

 جامعة أدرار      أ.د. رابح دفرور                     
 جامعة الجزائر                                                         أ.د. الشريؼ مريبعي                

 جامعة تيزي  وزو                         أ.د. صالح بمعيد              حاج أحمد الصديؽأ.د. 
 أ.د. محمد زمري                     جامعة تممساف د. يحي بف بيوف حاج امحمدأ.

 جامعة تممساف  أ.د. عبد القادر سالمي              د. عبد القادر قصباوي
 أ.د. صفية مطيري                   جامعة وىراف د. جماؿ بمعربي

 أ.د. جياللي بف يشو                 جامعة مستغانـ محمد بف سويسي د.
 أ.د. حبيب مونسي                   جامعة سيدي بمعباس محمد بف عبود. 

 جامعة وىراف  أ.د. عبد الحميـ بف عيسى           د. نصر الديف براشيش
 جامعة آزاد اإلسالمية، ىمداف، ايراف        أ.د. عمى طاىرى      . دعاء عبد الرحمف عمي محمدد

 د. مختار درقاوي                    جامعة الشمؼأ. مصطفى
 جامعة السوداف          محمد خالد عبد الرحمافأ.د.  د .عبد السالـ كموف

 أ.د. عيسى بوقا نوف                 جامعة قطر   د. البشير مرموري
 . كيراال اليندامعةالندوي                    جأ.د. محمد  د. حورية بكوش

 . نواقشط موريتانياامعةج  أ.د. عبد الودود ولد عبد اهلل         
 نيجريا                 د. الخضر عبد الباقي 
 السعودية                     د. إبراىيـ باجس 
 السعوديةحائؿ جامعة   د.محمد األميف بريؾ أف             
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ٌرُُفـــــــــــــوفٌ 

ٌ

 دولية دورية أكاديمية محكمة تعنى بقضايا المخطوط والدراسات اإلنسانية
 أ /شروط النشر في المجمة:

 أو ناشرة جية أية أو لمجمة تقديمو يسبؽ ولـ أصيالً  يكوف أف لممجمة يقدـ فيما / يشترط01
 البحث تقديـ عند خطياً  بذلؾ الباحث ويتعيد عممية. رسالة مف يكوف جزءاً  ال وأف أكاديمية،

 .لمنشر
 .وشروطو العممي البحث ألسس خاضعاً  المقدـ البحث يكوف / أف02
 .التحرير ىيئة تقدير حسب أكثر أو ثالثة محكميف البحث تحكيـ / يتّولى03
 / ترسؿ األعماؿ المرشحة لمنشر إلى عنواف المجمة :04

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/132 
وفقا لوثيقة اإلرشادات والتوصيات   Wordوتكوف مطبوعة عمى الحاسوب باستعماؿ  

 عميمات المؤلؼ.والتوجييات الالزمة إلعداد المقاؿ والمدرجة في صفحة المجمة بعنواف ت
/ توضع اليوامش بصفة آلية في أسفؿ كؿ صفحة )جديد لكؿ صفحة(. عمى أف توضع قائمة 05

 المصادر والمراجع في نياية البحث.
العربية أو اإلنجميزية( غير المغة  بالمغة) كممة 150عمى  يزيد ال بممخص بما / يرفؽ المقاؿ06

 التي كتب بيا.
بالمقاييس  خمسة عشر صفحة وال يقؿ عف ثماف صفحات./ يجب أف ال يتجاوز المقاؿ 07

 العادية لمورقة.
 لـ التي األبحاث ترد نيائية وال قراراتيا وُتعد بحث أي نشر عدـ في بحقيا المجمة / تحتفظ08
 ألصحابيا.  تقبؿ
 . فنية لمعايير المجمة في األبحاث ترتيب / يخضع09
تكوف قد فاتت المحكميف لممقاؿ، ويتـ اكتشافيا الحقا، /إدارة المجمة تتبرأ مف أي سرقة عممية 10

 وتحتفظ بكامؿ حقوقيا في المتابعة القانونية لصاحب المقاؿ.
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/132
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/132
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 ددــة العــكمم
 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ والصالة والسالـ عمى أشرؼ خمؽ اهلل أجمعيف سيدنا ونبينا 
 محمد عميو أفضؿ الصالة وأزكى التسميـ وبعد:

الثامف عشر مف مجمة "رفوؼ" الموافؽ لمعدد الرابع مف يأتي ىذا العدد          
المجمد السابع والمجمة تشيد تقدما بيِّنا في تصنيَفات معامالت التأثير العربي لسنة 

 عامؿ التأثيرفي م 0.0245 حيث حصمت المجمة بداية عمى معدؿ  2019
مديرية العامة " التابعة لم ASJP"الخاص بالبوابة الجزائرية لممجالت العممية 

بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي .كما  لمبحث العممي والتطوير التكنولوجي
حصمت المجمة في اعتمادات معامؿ التأثير واالستشياديات المرجعية  العربي " 

( وصنفت 0.0222" المتوافقة مع المعايير العالمية .عمى معدؿ )  Arcifأرسيؼ 
( وىي الفئة الوسطى. مع Q3الفئة الثالثة  في تخصصيا )الثالثة  بذلؾ ضمف

العمـ أف متوسط معامؿ " أرسيؼ " في تخصص العمـو اإلنسانية عمى المستوى 
معامؿ التأثير العربي ( .وفي المقابؿ حصمت المجمة في سمـ 0.072العربي ىو)

 العربية  ، المدرج ضمف اتحاد الجامعات (Arab Impact Factor)  2019لعاـ
. وىو ما يحفزنا لممضي نحو االماـ بخطوات ثابتة ممؤىا العـز  1.4عمى معدؿ 

 واالرادة الصادقة .
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ومخبر المخطوطات  2019سنة  كما يخرج ىذا العدد الرابع المتزامف مع نياية
الجزائرية في إفريقيا بجامعة أدرار قد قطع شوطا ميما في فيرسة المخطوطات 

ليصؿ العدد مع نياية  " PAMالبوابة الجزائرية لممخطوطات "الخاصة بمشروع  
( مخطوطا قد تمت فيرستيا 10000السنة األولى لممشروع قرابة عشرة آالؼ )

وتحميميا عمى منصة البوابة، يضاؼ إلى كؿ ىذا مجموع خرائط المخطوطات 
جادة  الجزائرية في العالـ وكذا أىـ الصور والنوادر في ىذا المجاؿ ،وىي محاولة

إرساء أرضية رقمية تعنى بفيرسة وجرد أكبر قدر ممكف مف ىذا مف المخبر نحو 
اإلرث التاريخي داخؿ الجزائر وخارجيا لتكوف البوابة دليؿ الباحثيف ومرشد 

 . المخطوطات الميتميف في مجاؿ

تطؿ عمينا كالعادة أقالـ نخبة مف األساتذة رابع مف المجمد السابع وفي ىذا العدد ال
لمختصيف بأحاديث عامة وخاصة ذات الصمة المباشرة بقضايا المخطوط وا

والدراسات االنسانية .وقد راعينا في ترتيبيا وتقديميا كذلؾ  ضرورة التنوع 
التاريخي والجغرافي لألقالـ والموضوعات بما ال يتعارض مع طبيعة التنسيؽ 

مكف بعامؿ الزمف في كما أننا حاولنا جاىديف التقيد ما أ .الفني والشكمي لمعدد
مف  األخيرةدورية العدد حيث جاء في توقيتو السنوي تماما موافقا لمشيور الثالثة  

، وىي مناسبة ننوه فييا بمجيود جميع االقالـ الممثمة في   2019 السنة الجارية
ىذا العدد ، وكذا جيود ىيئة التحرير ولجنة التحكيـ لصبرىـ ومثابرتيـ في إخراج 

 . العدد
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األخير نجدد دعوتنا لجميع األقالـ  في التواصؿ معنا عبر رابط البوابة  وفي
 " ASJP الجزائرية لممجالت العممية " 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/132 

مف تصفح جميع موضوعات العدد وكذا الجميع  وىو الرابط نفسو الذي سيمكف
بقية األعداد السابقة لممجمة . كما يمكف متابعتنا كذلؾ مف خالؿ رابط المخبر 

” وكذا رابط  بوابة منصة    lamaf.univ-adrar.dz ضمف موقع الجامعة 
المنصة اإللكترونية العربية وقاعدة البيانات الرائدة في عالـ  ” almanhal لمنيؿا

 . www.almanhal.com المحتويات العربية:  

كما يمكف تصفح جميع موضوعات المجمة أيضا عبر رابط دار المنظومة 
 .المتخصصة في ىذا المجاؿ

http://www.mandumah.com/Humandexjournals 

نأمؿ بكؿ ىذا أف نظؿ في خدمة البحث والباحثيف ، وأف نرقى بعممنا وعممنا إلى 
 . ما فيو صالح البالد والعباد وما ذلؾ عمى اهلل بعزيز

   عن فريق التحرير

 

 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/132?fbclid=IwAR2vmIZ5V0EiuuxJYYRTPHIm8bBUjQ7SYUn4LaDaOP8L_kyhrAJar28rG4Y
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/132?fbclid=IwAR2vmIZ5V0EiuuxJYYRTPHIm8bBUjQ7SYUn4LaDaOP8L_kyhrAJar28rG4Y
http://www.almanhal.com/
http://www.mandumah.com/Humandexjournals
http://www.mandumah.com/Humandexjournals
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 محتويات العدد 
 الصفحة الموضوع 

 كممة العدد
 

06-08  

 اهلل عبد بف محمَّد الدِّيف مخطوط الُوُصوؿ إَلى َقَواِعِد اأُلُصوؿ لشمس
 -دراسة وتقديـ-ىػ( 1004الحنفي ) التَّمرَتاِشي الخطيب أحمد بف

 أحمد عطاء اهللفؤاد بف  الدكتور:
 المممكة العربّية الّسعودّية /جامعة الجوؼ 

11-31 

الخزائف الخاصة ودورىا في حفظ المخطوطات التواتية ) خزانة بني 
 تامر أنموذجا(

  سالمي كريمةالطالبة: 
 الجزائر/أدرار  –جامعة أحمد دراية 

32-50 

خزانة محمد بف سالـ بف الصافي بكراوي زاوية سيد البكري أدرار 
 إحصاء جرد وفيرسة

 األستاذ الدكتور: مبارؾ جعفري
 الجزائر/أدرار-درايةجامعة أحمد 

51-70 

 الحماية القانونية لممخطوطات في أوقات النزاعات المسمحة

 سعاد رحميالطالبة: 
 جامعة أحمد دراية أدرار/الجزائر

71-89 

والتعميمي المدرسة الكنتية الرقادية بزاوية كنتة ودورىا التربوي  
 د. بوفمجو حرمو. جامعة أدرار
 

90-116 

-776/ػى296-160في عيد الدولة الرستمية ) تطور مدينة تييرت
 ـ(908

 عمارة مػختارالدكتور:
 المدية / الجزائر -جامعة يحيى فارس 

117-140 
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 بالجنوب الجزائري )توات( 1957أكتوبر  15معركة حاسي صاكة 
دعائية  تاريخية ةقي" دراسة تاريخية لوث ستعمر الفرنسيموردود فعؿ ال

 فرنسية "
 ف عبد الرحملمحرزي  الطالب: 

  أدرار/ الجزائر -جامعة أحمد دراية

141-161 

بيف مقامي الفناء  شعر سيدي قدور بف عاشور الندرومي الزرىوني
 دراسة تحميمية والبقاء

 الدكتور : قويدر قيداري
جامعة معسكر/ الجزائر   

162-187 

 كرنولوجيا المسرح الثوري في الجزائر/ قراءة في مسرحية "مأساة جميمة"
 الدكتورة: سوسن ابرادشت

 ـ أبو القاسم سعد هللا / الجزائر 20جزائر جامعت ال

188-205 

 -قراءة في النشأة والداللة والمآؿ –الوجو اآلخر لمعولمة 
 الدكتور: عمر بوقمرة

 جامعت حسيبت بن بوعلي الشلف/ الجزائر

206-221 
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 بكلية الشريعة والقاوون  المساعد أستاذ أصول الفقه،  فؤاد به أحمد عطاء هللا الدكتور:

 المملكة العربيّة الّسعوديّة / جامعة الجوف

 :البريد االلكترووي fouadatallah1982@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 ول ص  ال   ذ  اع  و  ى ق  ول إل  ص  الو  مخطوط 

 ياش  مرت  الت   الخطيب أحمذ بن هللا عبذ بن ذمحم   ينالذ   شمسل

 -دراسة وتقذيم- هـ(4001الحنفي )
 

Al-wusul ila Qawa’id al-Usul  by Shaykh Shams ed-dine Muhamad bin 

Abdullah  Al-Tamartashi al-Hanafi (1004 H) 

 -Study and Presentation- 

 23/12/2019: تاريخ النشر 09/12/2019:تاريخ القبول 27/09/2019:اإلرسال تاريخ

      :الممخص

الُوُصول إَلى َقَواِعِد لمخطوط: ) وتقديمايتضّمن ىذا البحث دراسة 
الحنفي  التَّمرَتاِشي الخطيب أحمد بن اهلل عبد بن محمَّد الدِّين لشمس (، اأُلُصول

 من قبلُ  المخطوط؛ ألنو لم يحظ ىذا ، وقد أراد الباحث نشرىـ(، 1004)
. وقد اشتمل البحث عمى مقّدمة، ومبحثين، بتحقيق عممي الئق بقيمتو العممّية

دراسة وخاتمة، المبحث األول فيو التعريف بالمؤلِّف، والمبحث الثاني فيو 
، كما خرج البحث بجممة من الّنتائج المفيدة والتوصيات الميّمة المخطوط

 المتعّمقة بموضوع البحث. 
ل إلى قواعد األصول، مخطوط، التمرتاشي، أصول الوصو : الكممات المفتاحية

 الفقو.
 



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلة 

 : الرابع                     عذدال /: السابع مجلذال 2019 ديسمبر

 

12 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المقدمة

العالمين، والّصالة والّسالم عمى نبّينا محّمد وعمى آلو وصحبو الحمد هلل رّب 
خوانو أجمعين، أّما بعد:  وا 

أّلفو الّشيخ شمُس الّدين محّمد بن عبد  جميل القدر، عظيم الّنفع، كتاب افيذ
ووسمو بعنوان: )الُوُصول إلى قواعد  ،ىـ(1004اهلل الّتمرتاشي الحنفي رحمو اهلل )

في عمم أصول الفقو، بل في فنٍّ رفيع وتخّصص دقيق في اأُلُصول(، وىو كتاب 
  عمم أصول الفقو، وىو عمُم تخريج الفروع عمى األصول.

Astract :  

This research deals with a study and an introduction to 

the manuscript: (Al-wusul ila Qawa’id al-Usul), Shaykh 

Shams ed-dine Muhamad bin Abdullah Khatib al-

Tamartashi al-Hanafi (1004 H). The researcher attempts  to 

edit this manuscript; because it did not get the scientific 

edition it deserves. The research consists of an introduction, 

two chapters, and a conclusion. It comes out with a series of 

results and important recommendations related to the subject 

of research. 

Keywords: manuscript, al-wusul ila Qawa’id al-Usul, 

Shaykh Muhamed bin Abdullah al-Tamartashi. 
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نفًعا لممسممين، وخدمة  والعناية بو ىذا المصّنف األصولي رأيُت نشروقد 
ألّن ىذا الكتاب رغم قيمتو العممّية الّسامقة إال أنو لم  لتراث عمماء المسممين،

 .تحقيقا عمميا الئقا بموضوعو ومادتو ومؤّلفويحقق 

المخطوط بعمم تخريج الفروع عمى األصول، ويعتبر ىذا  ويتعّمق موضوع
المخطوط واحدا من أجود كتب أصول الفقو التي تّم تأليفيا وفق طريقة تخريج 

 الفروع عمى األصول، وىي كتب قميمة ُتعّد عمى أصابع اليد الواحدة.

تخريج الفروع الفقيّية عند الحنفّية عمى  -رحمو اهلل-المؤّلف  وقد قصد 
فجاء كتابو ، القواعد األصولّية المعتمدة في استنباط األحكام داخل المذىب

مشتمال عمى أىّم المسائل والقواعد األصولّية، مرتّبا بطريقة عممّية بديعة، كما 
 . سة والّتخريجتفّنن المؤّلف في تنويع المسائل والفروع الفقيّية محّل الّدرا

 أىّمية البحث

 يكتسي موضوع البحث أىّمّية كبيرة، يمكن تجميتيا في الّنقاط اآلتية:

  ال شّك أّن خدمة الّتراث وتحقيق المخطوطات ونشرىا من أجّل األعمال
التي ينبغي أن يعتني بيا الباحثون في الّدراسات اإلسالمية، فإّنو ال تزال اآلالف 

عن الّنور، مغّيبة في خزائن المخطوطات، معّرضة من المخطوطات محجوبة 
لمتمف والّضياع، وىذا البحث ما ىو إال جيد المقّل المكدود في خدمة تراث عمماء 

 األّمة اإلسالمّية وحماية عموميم ومؤّلفاتيم.
  يتعّمق موضوع المخطوطة بعمم أصول الفقو، وىو عمم من العموم

 الّشرعّية الّشريفة.
 بعمم تخريج الفروع عمى األصول، وىو تخّصص بحث يتعّمق موضوع ال

 .في وقتنا الحاضرالعناية بو  دقيق داخل عمم أصول الفقو، تكاُد تندِرُس 
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  أصولّية  فقيّية ، حيث ضّمنيا المؤلِّف دراسةلممخطوطالقيمة العممّية
 .لممسائل محّل التخريجمقارنة 
  في التّأليف في عمم أصول الفقو  الحنفّيةإبراز إسيامات متأّخري

 خصوصا، وفي العموم الّشرعّية ُعُموما. 
 إثراء المكتبة اإلسالمّية بيذا المخطوط، الذي لم يحَظ بالّنشر والتحقيق 

 من قبل. العممي الفاحص

 إشكالّية البحث

عمم تخريج الفروع عمى األصول تخّصص دقيق ضمن عمم أصول الفقو، 
يعة اإلسالمّية، وعمم تخريج األصول عمى األصول، وىو مثل عمم مقاصد الشر 

ونحوىما، غير أّن ىذا العمم لم يحَظ بعناية كبيرة من المتقّدمين والمتأّخرين، وسواء 
 من الجانب الّتطبيقي أم من الجانب الّنظري.

أّما الجانب الّنظري فمم يكتب فيو المتقّدمون إال َعَرًضا ال َغَرًضا، وأّما 
قي فقد كتبوا فيو عمى استحياء، مثل الّدبوسي من الحنفّية، الجانب التطبي

 والّتممساني من المالكّية، واإلسنوي من الّشافعّية، وابن الّمّحام من الحنابمة.

وقد ظّمت كتُب ىذا العمم إلى عقود قريبة ميممة من جية الّتحقيق والّدراسة 
بين أيدينا، فرغم قيمتو والّطباعة الجاّدة، ولعّل أبرز مثال ىذا المخطوط الذي 

العممية، ومنزلة مؤّلفو األصولّية والفقيّية إال أنو لم يحّقق تحقيقا عمميًّا جادًّا 
 وفاحًصا. 

ولذلك قمُت بتوفيق اهلل تعالى بجمع الّنسخ الخطّية لمخطوط الوصول إلى 
 قواعد األصول لمّتمرتاشي، وعزمُت عمى تحقيقو ونشره نشرا وتحقيقا عممّيا.
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 الّدراسات الّسابقة

حين أسِند إلّي تدريس عمم تخريج الفروع عمى األصول جمعُت جميع الكتب 
فرأيت أّن  ودّققُت الّنظر في جميع طبعاتيا وتحقيقاتيا، المصّنفة في ىذا العمم،

منيا  لبعضيا لم ُيحّقق، وبعضيا طبع طبعة تجارّية دون تحقيق عممي، والقمي
 حظي بتحقيق عممي أكاديمي.

لم ُيحّقق تحقيقا عمميا،  مثال فكتاب الوصول إلى قواعد األصول لمتمرتاشي
ّنما طبع طبعة تجارّية في دار الكتب العممية،  ن كان يشكر االّناشر عمى وا  وا 

  ج بالصورة العممية التي يستحّقيا.المبذول، إال أّن الكتاب لم يخر  جيده

لم و ىذه الّطبعة خالية من المقابمة بين الّنسخ الخطّية لمكتاب،  جاءتولذلك 
 يتقّيد الّناشر بقواعد تحقيق النصوص الّتراثّية.

أثبت في الغالف أّن  الّناشرأن  ىالعّل أبرز كما وقع الّناشر في أوىام كثيرة، 
 ىـ، مع أّن كتب التراجم تجمع عمى أّن سنة وفاتو1007الّتمرتاشي كان حّيا سنة 

ىـ، ىذا فضال عن إسياب المؤّلف في ذكر تاريخ عمم أصول الفقو، 1004في 
ة، والّتعميق عمى الّنّص المحّقق، واألخذ بزمام وتقتيره في المقابمة بين الّنسخ الخطيّ 

 قواعد صنعة التحقيق العممي.

ونظرا لحاجة طالب العموم الّشرعّية لمثل ىذه المصّنفات العممّية الّنافعة فقد 
 عمى تحقيق المخطوط تحقيقا عمميا أكاديميا فاحصا وجاّدا. عزمتُ 

 خّطة البحث

لدراسة  ، ومبحثلمتعريف بالمؤلِّفيشتمل البحث عمى مقّدمة، ومبحث 
 ، وخاتمة.المخطوط
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  ،أّما المقّدمة فتشتمل عمى التعريف بالبحث، وبيان أىمّيتو، وخّطتو
 والّدراسات الّسابقة.

  محّمد بن يشتمل عمى التعريف بالمؤلِّف، وىو الشيخ األّول ف مبحثالوأّما
، فعرضت اسمو ونسبو، ومولده، ونشأتو -رحمو اهلل تعالى- عبد اهلل الّتمرتاشي

وطمبو لمعمم، وأعمالو ووظائفو، وشيوخو وتالميذه، ومكانتو العممّية، ووفاتو، 
 ومؤلَّفاتو.
  المخطوط، وموضوعو، دراسة والمطمب الثّاني يشتمل عمى

 صحة نسبتو، ووصف نسختو الخطّية ونحو ذلك.و 
 .وأّما الخاتمة ففييا أىّم نتائج البحث، والتوصيات المقترحة 

 منيج البحث

 استخدمت في إعداد ىذا البحث جممة من المناىج العممّية، منيا:

 .المنيج التّاريخي، واستخدمتو في ضبط ترجمة تاريخّية لممؤلِّف 
  وصف الّنسخة الخطّية لمكتاب المنيج الوصفي، واستخدمتو في

 وموضوعاتو ومحتوياتو.
  منيج تحقيق الّنصوص، واستخدمتو في إخراج الّنّص المحقّق لمكتاب كما

 ، أو عمى أقرب صورة لو.-رحمو اهلل-أراده المؤلِّف 

 وقد قمت بجممة من الخطوات اإلجرائّية منيا:

 ة.نسخت الّنّص المحّقق، وكتبتو وفق قواعد اإلمالء الحديث 
  قابمت بين الّنسخة الخطّية وبين موارد المخطوط، وأثبّت الفروق في

 اليامش.
  .عزوُت اآليات القرآنّية 
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  خّرجُت االحاديث الّنبوّية، وذلك باالكتفاء بالّصحيحين أو أحدىما، إذا
كان الحديُث فييما أو في أحدىما، أّما إذا لم يكن كذلك فإّنني أخرجو في كتب 

كر عند ث صّحة أو ضعفا ما أمكن ذلك، وأذمع بيان درجة الحديالسّنة األخرى، 
 الّتخريج اسم الكتاب، واسم الباب، ورقم الحديث، ما أمكن ذلك.

  إلى مصادرىا.والفقيّية عزوت األقوال األصولّية 
 .شرحت الكممات واأللفاظ الغريبة 
  المخطوطترجمت لألعالم المغمورين، الذين ورد ذكرىم في. 
  العناويون الّتوضيحية التي أدرجتيا من عندي في النّص بين وضعُت

 معقوفتَين ]...[، وأّما ما كان بين قوسين )...(، فيو من كاّلم المؤلِّف.

وأخيرا أسأل اهلل تعالى أن ينفع بيذا العمل، وأن يجعمو خالصا لوجيو الكريم، 
 ما كثيرا.وسّمم عمى نبّينا محّمد وعمى آلو وصحبو وسمم تسميوصّمى اهلل 

 ّول: الّتعريف بالمؤّلفالمبحث ال 

محّمد بن عبد اهلل خّصصت ىذا المبحث لمّتعريف بمؤلِّف المخطوط الشيخ 
؛ من جية اسمو ونسبو؛ ومولده؛ ونشأتو العممّية؛ الّتمرتاشي الحنفي رحمو اهلل

 وشيوخو وتالميذه؛ ومكانتو العممّية ومؤّلفاتو.

 أوال: اسمو ونسبو

عبد اهلل بن أحمد، الخطيب العمري التمرتاشي الغزي محمد بن ىو 
 .(1)الحنفي

                                                           
(، وخالصة األثر في أعيان القرن 3/155انظر ترجمتو في: سمم الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجي خميفة، )  (1)

(، ومعجم المؤّلفين، 6/239(، واألعالم، لمزركمي، )2/24(، وديوان اإلسالم، لمغّزي، )4/19الحادي عشر، لمُمِحّبي، )
 (. 10/196لعمر رضا كحالة، )
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 ثانيا: مولده

 .(1)ىـ939ولد المؤلِّف رحمو اهلل في غّزة عام 

 ثالثا: نشأتو وطمبو لمعمم 

قال المحبِّي في  وأخذ مبادئ العموم، وبيا تعّمم،، غّزةنشأ المؤّلف في 
 يَعن الشَّْمس ُمَحمَّد بن المشرقَأخذ ِبَبَمِدِه َأْنَواع اْلُفُنون  : "" ما نّصوخالصة األثر"

 .(2)"مفتى الشَّاِفِعيَّة بغزة يالغز 

ثّم رحل المؤّلف إلى القاىرة، وبيا سقل مواىبو، وأكمل مسيرة طمبو لمعمم، 
آخرَىا  ،ثمَّ َرحل الى اْلَقاِىَرة َأربع َمرَّاتقال المحبِّي في "خالصة األثر" ما نّصو: "

وتفقو بَيا عمى الشَّْيخ االمام زين بن نجيم  ،فى سنة َثَمان َوِتْسعين َوِتْسعِماَئة
 يَوأخذ َعن اْلمولى عم ،واالمام اْلَكِبير َأِمين الّدين بن عبد العال ،َصاحب اْلَبْحر

وقصده  ،اْلُعُموم يلى َبَمده َوقد َرأس فإَورجع  ،قاضى اْلُقَضاة ِبمْصر يبن الحنائ
 .(3)"َوألف التآليف العجيبة المتقنة ،لنَّاس لْمَفْتَوىا

 رابعا: شيوخو وتالميذه

  تتممذ المؤّلف عمى يد عدد من عمماء عصره، منيم:

                                                           
 ا.المراجع الّسابقة نفسي  (1)
 (.4/19خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمُمِحّبي، )  (2)
 (  المصدر نفسو.3)
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الشَّْيخ االمام زين بن ، و مفتى الشَّاِفِعيَّة يالغز  يالشَّْمس ُمَحمَّد بن المشرق
 يبن الحنائ يالمولى عمو  ،العالمام َأِمين الّدين بن عبد واإل ،نجيم َصاحب اْلَبْحر

 .(1)اْلُقَضاة ِبمْصر يقاض

 وانتفع بو خمٌق كثيرون، منيم:

َوالشَّْيخ  ي،اْلُبْرَىان الفتيانو  ،َأْحمد َوُمَحّمد اْبنا عمارو  ،ولداه َصالح ومحفوظ
 .(2)َوَغيرىم ،عبد اْلغفار العجمة

 خامسا: أعمالو ووظائفو

قال المحبِّي في ؛ واإلفتاء والّتأليفلمّتدريس  -رحمو اهلل-المؤّلف تصّدر 
وقصده النَّاس  ،اْلُعُموم يلى َبَمده َوقد َرأس فإَورجع "خالصة األثر" ما نّصو: "

 .(3)"َوألف التآليف العجيبة المتقنة ،لْمَفْتَوى

 سادسا: مكانتو العممّية 

 مكانة عممّية عمّية عند عمماء عصره؛ قال عنو -رحمو اهلل–تبّوأ المؤّلف  
 ،َمْذَىبال يالحنف يالغز  يمرتاشَخِطيب التّ الالمحبِّي في "خالصة األثر" ما نّصو: "

 يقو  ،مت جميل الطَِّريَقةَفاضال َكِبيرا حسن السّ  امامإَكاَن  ،عصره يَرأس اْلُفَقَياء ف
آخر أمره من ُيَساِويو فى  يفَوِباْلُجْمَمِة َفمم يْبق  ،اَلعكثير ااِلطِّ  ،الحافظة
  .(4)"الدرَجة

                                                           
 المصدر نفسو. ( 1)
 (.4/19خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمُمِحّبي، ) ( 2)
 المصدر نفسو. ( 3)
 المصدر نفسو. ( 4)
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شيخ  : "في "األعالم" -رحمو اهلل–وقال عنو األستاذ خيُر الّدين الّزركمي 
 .(1)"الحنفية في عصره

 سابعا: وفاتو

ىـ، وذكر المحّبي أن 1004غّزة سنة في  -رحمو اهلل تعالى–توفِّي المؤلِّف 
 .(2)فى َأَواِخر َرَجب َعن خمس َوِستِّيَن سنة َرحَمو اهلل َتَعاَلى كانتوفاتو 

 ثامنا: مؤلَّفاتو

 عددا من الكتب والمؤّلفات منيا: -رحمو اهلل–ترك المؤلِّف 

 .(الوصول إلى قواعد األصول) .1
 (.الفتاوى) .2
 .(الفرائض) .3
 (.مسعف الحكام عمى األحكام) .4
 الّنقود(.)بذل المجيود في تحرير أسئمة تغّير  .5

 .(3)وغيرىا من الكتب والمصّنفات

 المبحث الثّاني: الّتعريف بالمخطوط 

 سأعّرف في ىذا المبحث بالمخطوط:

                                                           
 (،6/239(  األعالم، لمزركمي، )1)
(. وانظر: سمم الوصول إلى طبقات الفحول، 4/19خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمُمِحّبي، )  (2)

(، ومعجم المؤّلفين، لعمر 6/239(، واألعالم، لمزركمي، )2/24(، وديوان اإلسالم، لمغّزي، )3/155لحاجي خميفة، )
 (. 10/196رضا كحالة، )

 المراجع الّسابقة نفسيا.  (3)
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 أوال: عنوان المخطوط

(؛ وىي العبارة نفُسيا الوصول إلى قواعد األصولف المخطوط بعنوان: )رِ عُ 
بو الكتاُب في وىو العنوان الذي اشتير التي أثبتيا الّناسخ في صفحة العنوان؛ 

 كتب الّتراجم.

 ثانيا: موضوع المخطوط

عمم أصول الفقو عموما، وفي عمم تخريج  المخطوط عبارة عن كتاب في
ذكر المؤّلف أّنو أّلفو عمى منوال كتاب الّتمييد  الفروع عمى األصول خصوصا،

 في تخريج الفروع عمى األصول لإلسنوي.

الّتخريج التي ال تمتزم بالوحدة وقد جعمو المؤّلف عمى طريقة كتب 
 الموضوعّية في عرض مسائل الفقو، وىي الطريقة األجود في ىذا الّصدد.

لذلك رّتب المؤّلف كتابو عمى أبواب أصول الفقو المعروفة، وىي باب 
األحكام الّشرعّية، وباب أدلة األحكام، وباب دالالت األلفاظ، وباب االجتياد 

 والّتقميد والفتوى.

كّل مسألة من مسائل عمم أصول الفقو يورُد المؤّلف طائفة من وتحت 
 المسائل الفقيّية الفرعّية التي تتخّرج عمى قاعدة الباب.

 ثالثا: تحقيق نسبة المخطوط إلى المؤّلف

صحيحة ال غبار عمييا؛ ويدّل  -رحمو اهلل–نسبة المخطوط إلى المؤلِّف 
 عمى ذلك أدّلة، منيا:
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فيقول المخطوط، فقد قال ما نّصو: "كر اسمو في مقدمة : أّن المؤّلف ذالول
العبُد الّضعيف، الّراجي عفو مواله القوّي الّمطيف، الواثق بذي الّمطف الخفّي محّمد 

 ."بن عبد اهلل بن أحمد الخطيب الّتمرتاشي الحنفي

 : نسب الّناسخ الكتاب إلى المؤّلف.الثاني

 .(1)الكتاب إلى المؤّلفنسبة  أجمعت كتب الّتراجم عمى: الثّالث

 رابعا: مصادر المخطوط

تنّوعت مصادر المؤلِّف في المخطوط؛ وقد استفاد من عدد من المؤلفات 
 :مثل؛ ةاألصولّية والفقييّ 

 .الّتمييد في تخريج الفروع عمى األصول لإلسنوي 
 .أصول الكرخي 
 .أصول الّسرخسي 
 .أصول الّشاشي 
 .أصول الجّصاص 
  بن الحسن الّشيباني.الّسير الكبير لمحّمد 
 .االختيار لتعميل المختار لمموصمي الحنفي 

 
 
 

                                                           
(، وخالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، 3/155سمم الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجي خميفة، )  (1)

(، ومعجم المؤّلفين، لعمر رضا 6/239(، واألعالم، لمزركمي، )2/24(، وديوان اإلسالم، لمغّزي، )4/19لمُمِحّبي، )
 (.10/196كحالة، )
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 خامسا: القيمة العممية لممخطوط

أىمّية كبيرة، يمكن بيانيا في  المخطوطيكتسي العمل عمى دراسة وتحقيق ىذا 
 النقاط اآلتية:

الفقيّية المبثوثة و  األصولّية وتنّوع األقوال لممخطوط العالية القيمة العممّية -1
 فيو.

محّمد بن عبد اهلل المستوى العممي الذي تتصف بو مؤلفات الشيخ  -2
 رحمو اهلل. الخطيب الّتمرتاشي

األصولّية  المنيج المتمّيز الذي يسمكو المؤّلف في تقسيم المسائل  -3
 وتنويعيا. والفقيّية
 الفقيّية التي يستقي منيا المؤّلف.األصولّية و تنّوع وثراء المصادر  -4
رغم قيمتو العممّية مخطوطا، فمم  -لألسف الّشديد  –تاب ال يزال ىذا الك -5

 .فاحصة، ولم يحظ بدراسة عممّية طبعة عممّية جاّدة يطبع من قبل

فكّل ىذه االعتبارات العممّية تشّكل مجتمعة األىّمية الفقيية والعممية ليذا 
 الّنفيس. المخطوط

 الخطّية لممخطوط سخسادسا: وصف الن  

وفيما يأتي وصف لكل  خطّية، نسخثالث اعتمدت في تحقيق الكتاب عمى 
 :نسخة

 الّنسخة الولى:

 الوصول إلى قواعد األصول.اسم المخطوط: 

 اسم الّناسخ: غير معروف.
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 تاريخ الّنسخ: غير معروف.

 .لوحة 147عدد األوراق: 

 سطرا. 20عدد األسطر في كّل وجو: 

 سم.17.5×25مسطرتيا: 

 الّنسخة: نسخة جّيدة, خّطيا خّط نسخ واضح.وصف 

في المممكة العربية  مكتبة الممك عبد العزيز في الّرياضمكان الحفظ: 
 الّسعودية.

 .2187 رقم الحفظ:
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 صورة ورقة الغالف 

 

 

 صورة الورقة األولى

 

 

 صورة الورقة األخيرة من المخطوط
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 الّنسخة الثّانية:

 قواعد األصول.الوصول إلى اسم المخطوط: 

 اسم الّناسخ: غير معروف.

 تاريخ الّنسخ: غير معروف.

 .لوحة 91عدد األوراق: 

 سطرا. 25عدد األسطر في كّل وجو: 

 سم.17.5×25مسطرتيا: 

 وصف الّنسخة: نسخة جّيدة, خّطيا خّط نسخ واضح.

 .مصرفي  المكتبة األزىرّية في القاىرةمكان الحفظ: 

 .5588 رقم الحفظ:

 

 الغالفورقة 
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 الورقة الولى من المخطوط

 

 الورقة الخيرة من المخطوط

 :الثّالثةالّنسخة 

 الوصول إلى قواعد األصول.اسم المخطوط: 

 اسم الّناسخ: غير معروف.
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 تاريخ الّنسخ: غير معروف.

 .لوحة 82عدد األوراق: 

 سطرا. 23عدد األسطر في كّل وجو: 

 سم.17.5×25مسطرتيا: 

 نسخة جّيدة, خّطيا خّط نسخ واضح.وصف الّنسخة: 

 .المكتبة الّزاىدّية في باكستانمكان الحفظ: 

 .144 رقم الحفظ:

 

 صورة الغالف
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 صورة الورقة الولى

     

 

 صورة الورقة الخيرة

 

 



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلة 

 : الرابع                     عذدال /: السابع مجلذال 2019 ديسمبر

 

30 

 

 خاتمة:

الوصول إلى قواعد استعرضت في البحث دراسة تعريفية بمخطوط: )
بن عبد اهلل الّتمرتاشي الحنفي رحمو اهلل شمس الّدين محّمد ( لمّشيخ األصول

 ىـ(.1004)

 وتوّصمُت في ىذا البحث إلى جممة من الّنتائج العممّية الميّمة:

  ؛ رغم قيمتو بتحقيق عممّي وفق قواعد عمم الّتحقيقلم يحظ ىذا المخطوط
 .واألصولّيةالعممّية 

  في بيئة  -رحمو اهلل-محّمد بن عبد اهلل الّتمرتاشي الحنفي نشأ الّشيخ
 الفقيّية.و  األصولّية عممّية أسيمت في تكوين شخصّيتو العممّية؛ وممكتو

  فقيّية أصولّية و مكانة عممّية عمّية؛ ومنزلة  -رحمو اهلل-تبّوأ المؤلِّف
 سنّية؛ بين فقياء عصره، وحظي بثناء العمماء عميو.

 لّنافعةالفقيّية ا ترك المؤّلف ثروة من الّرسائل والمؤّلفات. 

 بة المخطوط لممؤّلف صحيحة؛ ال غبار عمييا.نس 

  كتابا في تخريج الفروع عمى األصولتضّمن المخطوط. 

والحمد هلل رّب العالمين؛ وصمى اهلل وسّمم عمى نبّينا محمد وعمى آلو وصحبو 
 وسمم.
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 قائمة المصادر والمراجع:

  ماي -بيروت, أّيار,  دار العمم لمماليين, 15, ط:الّزركمي خير الّدين ،األعالم
 م.2002

 محمد أمين بن فضل اهلل بن محب  ،خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر
دار  ،ىـ(1111الدين بن محمد المحبي الحموي األصل، الدمشقي )المتوفى: 

 .بيروت –صادر 
 الغزي بن الرحمن عبد بن محمد المعالي أبو الدين شمس ،اإلسالم ديوان 

 - بيروت العممية، الكتب دار، حسن كسروي سيد: المحقق، (ىـ1167: المتوفى)
 م.1990 - ىـ 1411 ،1ط: لبنان،

 العثماني القسطنطيني اهلل عبد بن مصطفى، الفحول طبقات إلى الوصول سمم 
: المحقق، (ىـ 1067 المتوفى) «خميفة حاجي» وبـ «جمبي كاتب» بـ المعروف
: تدقيق، أوغمي إحسان الدين أكمل: وتقديم إشراف، األرناؤوط القادر عبد محمود
 .م 2010، تركيا – إستانبول إرسيكا، مكتبة، صالح سعداوي صالح

  ,عمر كّحالة, بدون رقم ط, مكتبة المثنى, بيروت، بدون تاريخ  معجم المؤلفين
 الّنشر.

 .قاعدة بيانات مركز الممك فيصل لمبحوث والدراسات اإلسالمية 
  لمثّقافة والّتراث بدبّي.قاعدة بيانات مركز جمعة الماجد 
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                                     الجزائر /أدرار  –جامعة أحمذ دراية ، سالمي كريمة : الطالبة

                              إفريقيا  فيمخبر المخطوطات الجزائرية بعضو 

 :البريذ اإللكتروني salmikarima93@yahoo.com  

 جامعة أدرار -د. بلبالي عبذ الكريم  / محمذأ: أ.د. موالي المشرف                

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 الخزائن الخاصة ودورها في حفظ المخطوطات التواتية 

 ) خزانة بني تامر أنمورجا( 

 
Private Khizanat and Its Role in Preserving Tuati Manuscripts  

 - Khizanat Bni Tamer- 

 

 23/12/2019: تاريخ النشر 24/09/2019:تاريخ القبول 22/04/2019:اإلرسال تاريخ

  :الممخص

عرفت منطقة توات بالجنوب الغربي الجزائري بكثرة مخطوطاتيا 
وخزائنيا، حيث قدرىا البعض أزيد من سبعين خزانة، أىميا الخزانة البكرية 

كان ليا دور كبير في  قدالشعبية  ئنىذه الخزاوخزانة مموكة والمطارفة وأقبمي 
الحفاظ عمى مخطوطات كثيرة من الضياع، رغم الظروف الطبيعية والبشرية 
المحيطة بيا، وسنتناول في ىذا المقال واحدة من ىذه الخزائن أال وىي الخزانة 

 البمبالية بقصر بني تامر. 

 المخطوطات، البمباليين. : توات ، قصر بني تامر، الخزائن ،الكممات المفتاحية
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 مقدمة: 

متميزة كونيا تجسد لنا جزًء كبيرًا من كمت المخطوطات التواتية مكانًة ش        
خيوط العناية بيذا اإلرث  ، فنشأت أولامتميز  احضاري االذاكرة الجماعية ومنُتوج

الحضاري بعد أن عرفت المنطقة حركة وعي واىتمام أنبأت بحجم المسؤولية 
الممقاة عمى عاتق الجميع وخاصة أرباب الخزائن؛ وقد كانت لنا زيارة خاصة 
لواحدة من ىذه الخزائن الواقعة بتوات الوسطى وتحديدًا قصر بني تامر بوالية 

 أدرار.

كالية ىذا المقال في التعريف بخزانة قصر بني تامر وكذا تاريخ وَتكمُن إش       
أىم المشرفين عمييا ومدي اإلسيام العممي والتّاريخي الذي تقّدمو الخزانة و تأسيسيا 

 .لمباحثين والّدارسين

Abstract: 

The region of Tuat in the in the south-west of Algeria was 

known for its many manuscripts and khizanat (traditional 

private libraries). Their number is estimated at more than 

seventy khizana, the most important of which were al-

khizana al-Bakrya, khizanat Mluka, al-Metarfa and Akabli. 

These popular khizanat had played a major role in 

preserving many manuscripts from loss, despite the natural 

and human conditions. In this article, we will examine al-

khizana al-Belbalya in kasr Bni Tamer. 

Keywords: Tuat; kasr Bni Tamer; Manuscripts; the 

Belbalys. 
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الوقوف عمى أىم ما فإننا نراه متمثال في اليدف األسمى من ىذه الّدراسة: وعن 
تُقدمو ىذه الخزانة لمبحث العممي عاّمة والبحث التاريخي خاّصة، وكذلك معاينة 

عمى ما ورد فييا من معارف  واالطالعبعض المخطوطات وتصّفح بعضيا 
 ُمتبعين الخطة التالية: 

 التعريف بقصر بني تامر )مكان وجود الخزانة(  - (1
 خزانة بني تامر والمشرفين عمييا.  – (2
 أىم المخطوطات الموجودة بالخزانة.  – (3
 واقع الخزانة وجيود أصحابيا في الحفاظ عمييا.  – (4

خاتمة -  

 الّتعريف بقصر َبني تَامر:  (1

غربًا  0.268912يقع قصر بني تامر فمكيًا بين خط عرض:  
ا جغرافيًا  27.831021و يقع شرق منطقة تيمي وينتمي فيو شمااًل، أّم

كمم؛ يحدُه من  5أوالد أحمد ويبعد عن مقر الوالية بـ إداريًا إلى بمدية 
الغرب قصر المنصورية وقصر ميدية وقصر أوالد بوحفص ومن الجنوب 

ومن الشرق مطار والية أدرار ومن الشمال  ،قصر زاوية سيدي البكري
حوالي  2008بمدية أدرار؛ يبمغ عدد سكانو في اإلحصائيات األخيرة لسنة 

 .(1)نسمة 1050

 نشأة قصر بني تامر: 

سميمان  حسب ما ورد في إحدى التقاييد الخطية التاريخية لمخزانة موالي
ىـ من طرف 833ن ىذا القصر تأسس سنة فإ -آدغا-بن عمى بقصر

                                                           
 . 2008وثيقة صادرة عن الفرع البمدي لبمدية أوالد إبراىيم تيمي، اإلحصاء األخير عام  (1)   
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سكان أقبور وعمى رأسيم سيدي أعمر المعروف باسم تامر، ليتحول بعدىا 
قصر بني تامر العد يد من كاسم  يطمق عمى القصر بأكممو، كما ِل

تمك التسميات منيا: بني ثامر أو زاوية بني تامرت أو بني تامر، وتشير 
َتحول إلى قصر بني تامر ثم  (1)أن الشيخ موسى من أقبورإلى التقاييد 

ولى حفر فقارة ُبوعيسى  نزل عميو الّشيخ مبارك و الّشيخ عيسى الذي َت
 ىـ.910بني تامر سنة 

وورد في "مخطوط ذرة األقالم في أخبار المغرب بعد اإلسالم" 
لمعالم سيدي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي التواتي أنو 

ىـ جاء سيدي عبد اهلل بن أبي بكر العصنوني إلى توات و 862سنة في 
نتقل إلى بالد تمنطيط  .(2)توطئة قدماه أواًل في بني تامر ثم بعدىا ِا

ىـ( بعد أن عاد سيدي سالم العصنوني من مكة 929/930) وفي عام
ستقر بقصر بني تامر حيث توفي سنة ) . (3)م(1562 -ىـ969المكرمة ِا

تبُعون الطريقة  ا عن سكان بني تامر معظميم مرابطون من الّعرب وَي أّم
التي أّسسيا موالي عبد اهلل بن إبراىيم الوازاني (4)الطيبية

 .َوّزان بالمغرب األقصىم( من 12678ىـ/1089)

 
                                                           

الصالح سيدي الحسن بقصر المنصورية. أقبور، قصر خالي اندثر و لم يبقى إال أطاللو، يظير بجوار الولي  (1)
: المصباح البياني من أخيار التابعين و رأس الصالحين، ينظر: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم البمبالي

 .98-93ص  2010، دار ىومة، الجزائر، ىـ37اويس بن عامر القرن ت 
طوط ذرة األقالم في أخيار المغرب بعد مخسيدي محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي التواتي،  (2)

 .19،خزانة كوسام، أدرار، الجزائر، الورقة اإلسالم
 خزانة موالي سميمان بن عمي ، أدغا،سميماني سيدي عمي، تقيد خطي لمقبائل التي سكنت عرش تيمي:  (3)

 أدرار، الجزائر.
الموضوع انظر: تقيد خطي عن الطريقة الطيبية  بخزانة عرفت ىذه الطريقة انتشارًا واسعًا بتوات لمتوسع أكثر عن  (4)

  موالي سميمان بن عمي بقصر ادغا .
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 بعض األحداث التاريخية التي عرفها قصر بني تامر:

َتعرضت توات ليجومات خارجية متفرقة وساءت أحواليا األمنية مع بداية       
م، وىذا ما أشار إليو محمد 1803ه/1218القرن التاسع عشر وبالضبط في سنة 

بن عبد الكريم التمنطيطي حيث قال:"... لذلك كانت في حيز اإلىمال عند جل 
، من بين (1)باألسبقية..." األمراء، حتى مرج أمرىا وأصبحت صيدًا لمقبائل يممك

اليجمات التي قصدىا محمد بن عبد الكريم ىو ىجوم  قبائل من أعراب قصر بن 
 (2)تامر وتيمي.

ه، 1245كما َوقع ِلقصر بني تامر ِاعتداء َقوي من طرف البرابرة سنة     
سمبوا فيو األموال والوثائق ومات من مات في تمك المواجية التي دافعوا فييا عن 

سيم وأىالييم وأمواليم، ولقبوا بالمجاىدين ودفنوا بمقبرٍة خاصة بيم تسمى بمقبرة أنف
المجاىدين تقع غرب القصبة ، وقد َرثّاىم الفقيو سيدي سالم بن الشيخ سيدي عبد 

 (3)العزيز نجل الشيخ سيدي الحاج البمبالي في إحدى قصائده

ن ومواجية العدوان كما ساىم أىالي قصر بن تامر في الدفاع عن الوط      
الفرنسي بمشاركتيم في المعركة الشيير بإينغر عند دخول المستعمر إلى 

 .المنطقة

                                                           
 .6محمد بن عبد الكريم التمنطيطي، تقيد تاريخ توات وتمنطيط، خزانة كوسام،أدرار، الجزائر، الورقة   (1)
 .87محمد بن عبد الكريم، تقيد تاريخ توات وتنطيط،خزانة كوسام، أدرار، الجزائر، تقييد نفسو، الورقة   (2)
 جاء في مطمعيا:   (3)

 ما بعدكم أمجاىدي بن تامر                        تزىوا الحياة سوى لجاىل جدل
 اه لكم منجل .قد فزتم بالشيادة التي حزتم                        مقامكم في غد ز 

                                 القصيدة كاممة مدونة بخزانة بني تامر.                                                                                         
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وعبروا عن  االىالي االستسالم  ا استولت فرنسا عمى الّناحية رفضلمو         
ات لمجياد و ذم دعو  التي كانت في معظميا الشعرية  ذلك في قصائدىم

  (1)إلجالئيم وطردىم من البالد دعاء إلى اهللمفرنسيين وتضرع و ل

 -رحمو اهلل-ورغم العداء والُكره الذي كان َيُكنو الشيخ سيدي عبد الكريم       
وأن اهلل  (2)لمفرنسين، إال أنو خاطب رجاًل فرنسيًا عندما أعمن إسالمو ودعاه باألخ
ه بيدى اهلل فضمو بدخولو دينًا إسالميًا  مستقيمًا  يدرك بو خبر الدنيا واآلخرة فأبشر 

: ورضائو عميو حيث جعمو من عباده ورضي لو باإلسالم دينًا مصدقًا لقولو تعالى
)) ال تجد قومًا يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يوادون من حاد اهلل ورسوله ولو كانوا 

أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قموبهم اإليمان  آباءهم
جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها رضي وأيدهم بروح منه ويدخمهم 

 (3)اهلل عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهلل أال إن حزب اهلل هم المفمحون((

 

                                                           
بو  إلى اهلل برسولو  ومن بين أشعارىم قول الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم بمبالي القاضي ىذا الدعاء يتوسل (1)

 بأن يجعل األمن في توات ويخمصيا من الكفار حيث قال:
 وسممن تواتًا                 من كافر وكتاب

 بجاه رسل وكل              عبد نجا بالمتاب.
ه .انظر: محمد فحتا بن محمد بن محمد 1318ذي القعدة عام  17ِانتيت عمى يد عبيد ربو محمد بن محمد البمبالي 

روائح وأزىار من أشواق البمبالين األنصاري في مدح سيدنا محمد النبي عبد الكريم البمبالي األنصاري )ميدوبي(، 
 .116-115، ص 2015، دار البمبالي مطبعة صبحي، 1، طالمختار

 ونشد لو شعرًا فقال: (2)
 فبشر ببشرى اهلل إذا دخمنا                               في الدين مرضى كما خرجنا

 من ظممات الكفر واتخذنا                               اإلسالم دينًا وبو قد فزنا
 كت بيتا.عن أىل الكفر وليم قميتا                                ففي الفرادس مم

القنديل العالي إضاءة من حياة الشيخ سيدي عبد الكريم  ،محمد فتحا بن محمد بن عبد الكريم البمبالي ميدوبيانظر 
 .248-247، ص  نفسوالمرجع ىـ، 1375-1288البمبالي 

 .22 اآليةسورة المجادلة  (3)
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  خزانة بني تامر: (2

تأسست الخزانة البمبالية بقصر بني تامر ببمدية أوالد احمد تيمي بتاريخ        
ه من فكرة وتجسيد صاحبيا ومؤسسيا عبد الكريم بن محمد بن عبد  1245

والنسخ الجديدة بعد رحيمو من  مخطوطاتالممك البمبالي الذي جمب العديد من ال
والي خمس مائة صل عددىا حقد و  قصر مموكة قاصدًا قصر بني تامر و

 .وتسعون مخطوطًا  ان، ولم يبق منيا حاليا في خزانتو إال مائتامخطوط

 أهم المشرفين الذين تداولوا عمى الخزانة:

تولى المؤسس األول والمشرف عمييا سابقًا الشيخ عبد الكريم بن محمد بن        
، ثم ه1278ه إلى سنة 1245محمد بن عبد الممك البمبالي مسؤوليتيا من سنة 

تولى اإلشراف عمييا بعده الشيخ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم من سنة 
ه( وىو حفيد الشيخ والمسمى باسمو، الذي ِاسترجع الُكتب 1310-1373)

نسخ وشراء بإلييا  االعتبارالمخطوطة المستعارة ىنا وىناك من الخزانة وأعاد 
أوكل رعايتيا لولده  كتب مخطوطة ومطبوعة؛ فحفظيا وصانيا وفي آخر عمره

ىو م و 1972األكبر أبي مروان سيدي محمد عبد الممك المتوفى في مطمع يناير 
الذي أعاد فتح المدرسة المباركة التي أسسيا جده والمسماة "بدار القراءة" قرب 

 المسجد العتيق والتي كانت بمثابة ىدية أوالد أبي نعامة.

راف عمييا حاليا إلى الشيخ محمد فتحا بن وبعد وفاة ىذا األخير ِانتقل اإلش       
محمد والمعروف بالشيخ سيدي الحاج أمحمد مبدوبي الذي جمع شتاتيا بعد ما 
ضاع منيا الكثير من الكتب المخطوطة بسب اإلىمال والتفريط، فعمل ىذا الشيخ 

عادة نسخ العديد من  جمععمى    المخطوطات بالخزانة .وا 
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أهم مخطوطات الموجودة بالخزانة: (3  

ن يبمغت مائتين وتسع  تزخر الخزانة بني تامر بثروة كبيرة من المخطوطات       
وىذه وىي محفوظة في خزائن زجاجية حديثة الصنع  -كما ذكرنا سابقا-مخطوطا 

  بعض أسماء أىم المخطوطات التي وقفنا عمييا :

 مخطوط الغنية البمبالية: 
( وخصصت الورقة 778ورقة )منيا 779يحتوي مخطوط الغنية عمى      

سطرًا  30و 24األخيرة لمفيرسة المخطوط ،أما عدد أسطر الغنية  فتراوحت بين 
مع وجود بعض الورقات التي تحتوي عمى سطر واحد وبعضيا نصف صفحة 
 ،كتبت بخط مغربي أما عن حالة المخطوط فيي جيدة يسيل التعامل معو رغم
عدم وجود أرقام بو ، واستخدم الناسخ بيا المون األحمر واألسود ، أما عن طريق 

ق حفظ المخطوط فيو محفوظ بطريقة جيدة ، فوضع بعمبة مصنوعة من ور 
 (1)الكرتون عكس المخطوطات األخرى.

أشار الشيخ أحمد الحبيب البمبالي في مقدمتو متحدثًا عن المخطوط أن          
العزيز البمبالي ىو من سماه بقولو:"ثم سماه غنية المقتصد  الشيخ محمد عبد

 (2)السائل فيما وقع في توات من قضايا ومسائل"

غير أن العديد من المصادر التاريخية أطمقت عمى المخطوط تسميات مختصرة 
، والبعض (3)مثل مخطوط جوىر المعاني الذي سماه  ب "نوازل غنية الشورى"

                                                           
 سيدي عبد الكريم .نية البمبالية بقصر بني تامر خزانة الشيخ معاينة لممخطوط الغُ   (1)
 .04، الورقة خزانة بني تامر، أدرار، الجزائر  نية البمبالية ،الغُ بمبالي، مخطوط  (2)
  10، الورقة خزانة كوسام،أدرار،الجزائرجوىر المعاني، مخطوط  ،محمد بن عبد الكريم (3)
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نية أو نوازل الغنية" وكذا في بعض المراجع مثل "كتاب األخر سماه ب"مسائل الغ
 (1)قطف الزىرات" وردت تسميتو ب نوازل غنية الشورى.

تعود فكرة تأليف المخطوط الغنية البمبالية لمشيخ محمد بن عبد الرحمان        
عند توليو لمنصب القضاء بتوات، فعمل ىذا األخير عمى جمع سجالت  (2)البمبالي
الشورى لمقاضي عبد الحق بن عبد الكريم الذي جمع مباحثو ومشاوراتو ديوان 

وبعد ما وافتو المنية  ،(3)حب الفكرة والجامع األول لممخطوطوأحكامو فيو صا
واصل ابنو عبد العزيز بكل حزم وعزم فأضاف إليو فتاوى وأجوبة أخرى كما عمل 

 عمى تحقيق في مجمل مسائمو ومناقشتيا .

 :غينة البمباليةأهمية مخطوط ال

يمثل المخطوط الغنية أىم المخطوطات التي اكتست أىمية كبيرة حيث       
استطاع أن يجمع أكبر قدر ممكن من الّنوازل والفتاوى الفقيية التي وقعت بتوات، 
وفي ذلك يقول صاحب جوىر المعاني "جد وأجاد جمع نوازل الغنية الشورى 

بق ولم يمحق ،فكانت أجمل ما ألف في أرض الصحراء لم يسبق لذلك سا
 (4)الحق...".

فاكتسى ىذا المخطوط أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية كما لو أبعاد       
تاريخية وقانونية لتضمنو مجموعة من تراجم وأخبار العمماء التواتيين وأىميا 

ه وابنو القاضي سيدي 1244الشيخ سيدي الحاج محمد بن عبد الرحمان البمبالي 
                                                           

دار ىومة  الجزائر، ،  ، طبع بمطبعةقطف الزىرات من أخبار عمماء تواتمحمد عبد العزيز سيدي عمر،   (1)
 .55، ص2002

ىو أبو عبد اهلل محمد بن محمد  عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن عبد اهلل بن الحاج أمحمد بن احمد بن أبي   (2)
 . م1743فبراير  3ه الموافق لـ 1155زيد البمبالي األنصاري المموكي المعروف بسيد الحاج ولد عام

وىذا ما أكده محمد عبد الكريم في مخطوطو جوىر المعاني بقولو :"إن متولي قضاء الجماعة بعده ىو الشيخ  (3)
 سيدي الحاج محمد بن عبد الرحمان طالب بعده عمى ديوانو وأتكمف عمى جمع مباحث مشاوراتو وأحكامو ".

 .20، الورقة محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق، جوىر المعاني ، المخطوط السابق  (4)
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إلضافة إلى الشيخ أحمد زروق بن صابر البداوي ه با1261عبد العزيز 
والشيخ سيدي أبي األنوار   والشيخ سيدي محمد بن ُأب المزمري ه1244الجعفري

ه والشيخ سيدي 1139ه والشيخ سيدي عبد الكريم الحاجب 1168بن عبدالكريم 
  (1)عمر بن عبد الرحمان الّتنالني.

كما أرخ مخطوط الُغنية لمعديد من األحداث التاريخية التي عرفتيا توات         
في تمك الفترة من بينيا حديث الشيخ محمد بن عبد الرحمان البمبالي عن اليجوم  
الذي قامت بو بعض القبائل البربرية في مطمع القرن الثالث عشر ىجري عمى 

إلى ر مموكة وما جاورىا إضافة قصر بودة وقصة ىروبيم واحتمائيم بسكان قص
    (2)بعض النزعات القبمية األخرى.

لصاحبيا محمد  رة الفاخرة في ذكر ما بتوات من العمماء واإلشراف:دمخطوط ال
عبد القادر ابن عمر ابن عبد الرحمان بن أحمد بن يوسف الّتنيالني أصال 

فتتحو بذكر 1250الميداوي ، ألفو في يوم األحد الفاتح من شير محرم عام  ه وا 
جده سيد أحمد بن يوسف َويميو مجموعة من عمماء توات ومنيم عمماء األسرة 
البمبالية ،كما ذكر أيضا بعض األسر الشريفة مثل شرفاء أوالد ميمون وكذا شرفاء 

 .(3)أوالد سيد سعيد وشرفاء فيجيج وغيرىم

                                                           
ه أنشا زاويتو بقصر ميدية بوالية أدرار وتولي 1152ولد عام  الشيخ سيدي عمر بن عبد الرحمان التينالني : (1)

 ه1221جمادى الثانية سنة 23الفتوى والقضاء وتوفي بميدية في 
اء البالد اإلسالمية كما وضح لنا المخطوط بعض العالقات الواضحة التي كانت تربط عمماء اإلقميم مع بعض عمم (2)

لممشاورة  األسئمةوخاصة عمماء المغرب األقصى كفاس وسمجماسة فأرسل الشيخ محمد بن عبد الرحمان وابنو بعض 
الُغنية المخطوط البمبالي، انظر: ،عالم سمجماسة الشيخ سيدي احمد بن عبد العزيز وكان يتمقى منو الجواب مباشرة 

 11، الورقة البمبالية
معاينة لمخطوط مخطوط الذرة الفاخرة في ذكر ما بتوات من العمماء واإلشراف لصاحبيا محمد عبد القادر ابن  (3)

 .عمر ابن عبد الرحمان بن أحمد بن يوسف الّتنيالني بخزانة بني تامر
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ضافة إلى ىذا  العميا في  المخطوطات األخرى مثل  مخطوط الُتحفة نجد بعض وا 
أدب الدين والدنيا ألمي الحسن عمي بن الحبيب ،ومخطوطات في  التفسير منيا 

وكذا مجموعة من القصائد منيا قصائد الشيخ سيدي  تفسير القرآن الكريم لمبغوي،
 عبد الكريم البمبالي الحفيد وغيرىا. 

 واقع الخزانة اليوم وجهود أصحابها في الحفاظ عميها: (4

بعد أن تأسست ىذه الخزانة في القصبة العتيقة التي بنيت فييا دار القراءة        
عمى يد الجد األول لألسرة البمبالية بقصر بني تامر" الشيخ سيدي عبد الكريم 

َنقمًة نوعية من فإن الخزانة قد عرفت البمبالي" وظمت ىناك لمدة من الزمن  
المكان األول لم يكن مناسبا ليا نظرا طابعيا القديم إلى الطابع الحديث الن 

لضيقو وِقدم بنائو، فبعد أن انتقمت زاوية دار القراءة بجانب المسجد العتيق ِانتقمت 
معيا الخزانة إلى َمبناىا الحديث في غرفة متوسطة اإلتساع بيا خزانتين كبيرتين 
زجاجيتين  عصريتين مشكمتين من تسعة رفوف الحديدية تقريبا، وكل رَّف 
ُعرضت فيو الكتب المخطوطة بارزة باإلضافة إلى وجود رفوف بجانب الخزانة 

 .  (1)الكبيرة وضعت فييا بعض الممفات والكتب المطبوعة الخاصة بتراث المنطقة

أما عن واقع ىذه الخزانة فيي تعاني من التيميش والنسيان والحجز في      
يجة تعرضيا لمضياع الرفوف، كأغمب الخزائن المخطوطات بمنطقة توات نت

ىبط العدد بفعل العوامل مائة مخطوط ل، فبعد أن كان عددىا يتجاوز خمسواإلىما
 .(2)ان مخطوطيمائتين وتسع الطبيعية والبيئية إلى

                                                           
بمقر الخزانة بدار القراءة، بني تامر، بتاريخ:  ،مقابمة شفوية ،محمد بن عبد الكريم بن محمد بن الحاج أحمد (1)

   .11:12، عمى الساعة:2018سبتمبر23
محمد بن عبد الكريم البمبالي، خزانة بني تامر أدرار، الندوة الثانية حول خزانة المخطوطات، جمعية الدراسات  (2)

   04/03/2002واألبحاث التاريخية بوالية أدرار يوم
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مادي  رغم البناء الجديد لمخزانة إال أن الخزانة الزالت بحاجة إلى دعمو        
ر آلة التصوير الحديثة  لتصوير كل مخطوطاتيا وحفظيا في يكتوف ،ومعنوي 

عادة طبعيا مما يسيل  أقراص مضغوطة أو في بطاقة ذاكرة ليسيل تخزينيا وا 
 عمى الباحثين تصنيفيا وتحقيقيا ودراستيا 

 الخاتمة:

 وفي ِختام ىذا المقال فقد خمصنا لمخروج بمجموعة من النتائج أىميا:

 تواجد الخزانة بقصر بني تامر بوالية أدرار منذ القرن الثالث عشر ىجري -  

اشتيرت بالعمم واإلفتاء  ينتمي مؤسس الخزانة إلى األسرة البمبالية التي  -
وباّلصمح بين أفراد المجتمع واّلتسامح، وعمى ىذا األساس حظي أفراد ىذه األسرة 

وىكذا رفعوا راية العمم والقضاء معا باالحترام والوقار وبمكانة اجتماعية خاّصة، 
 م.20و19بالديار التواتية طيمة القرنين 

 لكثرةخزائن منطقة تيمي نظرا  أىمالبمبالية بقصر بني تامر من  ُتَعُد الخزانة -
 .وبمواضيع مختمفة  ان مخطوطيوتسع ينالتي وصل عددىا إلى مائت يامخطوطات

لمحفاظ عمى مخطوطاتيا وخاصة  جبارة ايبذل القائمون عمى الخزانة جيود -
المشرف الحالي الشيخ سيدي الحاج أمحمد مبدوبي الذي جمع شتاتيا بعد ما 

 .ب المخطوطة بسب اإلىمال والتفريطضاع منيا الكثير من الكت

وفي ختام ىذا المقال ال بد من اإلشارة إلى محتوى مخطوطاتيا التي         
ُكتب فقيية وُكتب أدبية ولغوية وأخرى  شممت مواضيع مختمفة والتي َطغت عمييا

ُنشيُر أيضًا إلى أنيا َتُضم في طياتيا العديد من قضائية وغيرىا، والبد أن 
 الباحث والمؤرخ عمى حد سواء. التفاتةالمخطوطات غير المُحققة التي تحتاج إلى 
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 ومن التوصيات التي ُيمكننا تقديميا ىي: -

ألصحاب الخزانة ليستفيد منيا الطالب والباحث ضرورة تقديم الّدعم والمساعدة  -
 والمؤرخ.

 وضع المخطوطات في خزائن متحفية مناسبة لعرض مخطوطاتيا. -

فتح المجال أمام الباحثين من أجل َتصنيفيا وفيرستيا ِليستفيد منيا كل ميتم  -
 بالتحقيق والبحث.
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 قــالحــالم

                       

 
 نماذج من المخطوطات والوثائق المحفوظة في الخزانة 



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلة 

 : الرابع                     عذدال /: السابع مجلذال 2019 ديسمبر

 

46 

 

 

 
 نماذج من المخطوطات والوثائق المحفوظة في الخزانة 
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 نماذج من المخطوطات والوثائق المحفوظة في الخزانة 
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 قائمة المصادر والمراجع:

 مخطوطات: ال

األقالم في أخيار مخطوط ذرة محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي،  
 ،خزانة كوسام، أدرار، الجزائر.المغرب بعد اإلسالم

 محمد بن عبد الكريم، مخطوط جوىر المعاني، خزانة كوسام،أدرار،الجزائر.
 تقاييد خطية: 

تقيد الخطي عن قصر بنى تامر، الموجودة بخزانة بن عبد القادر ابن الوليد،  
 الجزائر.الوليد، قصر با عبد اهلل. أدرار، 

خزانة موالي سيدي عمي سميماني، تقيد خطي لمقبائل التي سكنت عرش تيمي: 
 سميمان بن عمي، أدغا،أدرار، الجزائر.

محمد بن عبد الكريم بن عبد الحق التمنطيطي،  تقيد تاريخ توات وتمنطيط،خزانة 
 كوسام، أدرار، الجزائر.

ياد ضد االستعمار الفرنسي، محمد بن عبد الكريم بمبالي، وثيقة في بيان حكم الج
                      نص القصيدة موجودة بخزانة بني تامر، أدرار، الجزائر.                                                                           

محمد بن عبد الكريم البمبالي، أنشودة وطنية، نص القصيدة موجودة بخزانة بني 
 ، الجزائر.                      تامر، أدرار

 مراجع: 

، دار 1، ط1ج (،1830-1500تاريخ الجزائر الثقافي)سعد اهلل أبو القاسم، 
 .1998الغرب اإلسالمي،
، ه12العالقات الثقافية بين توات و السودان الغربي،خالل القرن مبارك جعفري، 

 زائر.، الج2009،ا1وزارة الثقافة، دار السبيل لمنشر والتوزيع،ط
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، طبع قطف الزىرات من أخبار عمماء تواتمحمد عبد العزيز سيدي عمر، 
 .2002بمطبعة دار ىومة  الجزائر، 

المصباح  محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم البمبالي األنصاري )مبدوبي(، 
، ىـ37البياتي من أخيار التابعين و رأس الصالحين، اويس بن عامر القرن ت 

 . 2010الجزائر، دار ىومة، 
القنديل العالي محمد فتحا بن محمد بن عبد الكريم البمبالي األنصاري )مبدوبي(، 

، دار صبحي ىـ1375-1288إضاءة من حياة الشيخ سيدي عبد الكريم البمبالي 
 .2014لمطباعة والنشر متميمي، غرداية، دار صبحي لمطباعة والنشر، 

روائح البمبالي األنصاري )مبدوبي(،  محمد فحتا بن محمد بن محمد عبد الكريم
، 1، طوأزىار من أشواق البمبالين األنصاري في مدح سيدنا محمد النبي المختار

 .2015دار البمبالي مطبعة صبحي، 
خزانة بني ،محمد فحتا بن محمد بن محمد عبد الكريم البمبالي األنصاري )مبدوبي(

ات، جمعية الدراسات واألبحاث ، الندوة الثانية حول خزانة المخطوطتامر أدرار
 . 04/03/2002التاريخية بوالية أدرار يوم

 : مقابمة شفوية
بمقر الخزانة بدار  ،مقابمة شفوية ،محمد بن عبد الكريم بن محمد بن الحاج أحمد

 . 11:12، عمى الساعة:2018سبتمبر23القراءة، بني تامر، بتاريخ: 
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 ، أستاذ التعلين العالي بقسن العلوم االنسانيةهبارك جعفرياألستاذ الدكتور: 

 الجزائر جاهعة أحود دراية ـ  أدرار ـ 

 :البريد االلكتروني adrar.dz-mebarek76@univ 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

خزانة محمد بن سالم بن الصافي بكراوي زاوية سيد البكري أدرار 
  إحصاء جرد وفهرسة

 
Khizanet Mohammed Ben Salem Bin Es-Safi Bkraoui, Zawyet Sid al – 

Bakri, Adrar: Inventory and cataloguing. 

 

 23/12/2019: تاريخ النشر 05/12/2019:تاريخ القبول 30/10/2019:اإلرسال تاريخ

تعد العائمة البكرية مف بيف أشير العائالت العممية في منطقة تكات  الممخص:
في الجنكب الغربي الجزائرم، سكاء مف حيث العمماء الذيف أنجبتيـ أك خزائف 
المخطكطات، كالخزانة التي نحف بصدد فيرستيا كاحدة مف بيف الخزائف البكرية 

صافي بكراكم، مؤسسيا ىك محمد بف سالـ بف الالمعركفة في منطقة تكات، 
بمسقط رأسو في قصبة سيدم الطيب زاكية سبد البكرم بمدية تيمي كالية أدرار 

ـ أيف قاـ بشراء مجمكعة مف الكثائؽ 1967ككاف تاريخ تأسيسيا سنة 
كالمخطكطات عمى كرثة عمو عبد العزيز بف الصافي كالتي كانت نكاة ىذه 

يا، كتضـ الخزانة اليـك حكالي الخزانة، عمؿ بعدىا عمى إثرائيا كصيانتيا، كترميم
مخطكطا في مختمؼ الفنكف: كالفقو، كالتصكؼ، كالمغة، كاآلدب، كعمـك  159

القرآف، كالحديث...كغيرىا كسنحاكؿ مف خالؿ ىذه الكقة البحثية تقديـ فيرست 
 كدراسة ليذه الخزانة.

، تكات، خزانة محمد بف سالـ بكراكم، الزاكية البكرية، أدرار: الكممات المفتاحية
 الخزائف الشعبية، المخطكطات، الفيرسة، الجرد كاإلحصاء.
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تعد العائمة البكرية مف بيف أشير العائالت العممية في منطقة تكات  مقدمة:ػ  1
نذكر منيـ عمى سبيؿ  (1)بالجنكب الغربي الجزائرم، كبرز منيا الكثير مف العمماء

عبد الحميد ك ـ(. 1514ىػ/920)ت أحمد بف ميمكف بف عمر المثاؿ ال الحصر:
(. كمحمد فتحا ابف أبي محمد 1589ىػ/997ميمكف )تبف احمد بف 

                                                           
لممزيد حكؿ عمماء العائمة البكرية, ينظر: محمد بف عبد الكريـ بف عبد الحؽ التمنطيطي: جكىرة المعاني في  (1)

 كما بعدىا. محمد العالـ بكراكم: 01تعريؼ عمماء األلؼ الثاني, مخطكط، د ر، خزانة ككساـ , ادرار, الجزائر., ص 
طكط, در، الخزانة البكرية, تمنطيط, أدرار، الجزائر. عبد الحميد بكرم: النبذة في الدرة البيية  في الشجرة البكرية, مخ

 كما بعدىا. 143ـ، ص 2005ق, دار اليدل, عيف مميمة, الجزائر,  14إلى القرف  9تاريخ تكات كأعالميا مف القرف 

Abstract 

  Al-Bakri family  is one of the most famous of science and 

knowledge families in the region of Tuat in the Southwest of 

Algeria, in terms of scholars or the khizanat of manuscripts. The 

objective of this research paper is to inventorize   and catalogue  

the contents of one of well-known khizanat  of al-Bakri family in 

the region. It was established by al-Haj Mohamed ben Salem ben 

Safi al-Bakraoui in Qasbet Sidi Tayeb, Zawyet Sidi al-Bakri in 

the municipality of Timmi, Department of Adrar in 1967. He 

bought most of the manuscripts from the heirs of his uncle, Sidi 

Abdul Aziz ben Sidi Safi. Then, he restored and enriched it with 

other manuscripts. It contains 159 manuscripts in different 

disciplines including Jurisprudence, Sufism, language and 

literature, Qur’an, Hadith, etc.  

Keywords: Mohammed Ben Salem Bakraoui, Ez-Zawiya el-

Bakrya, Adrar, Tuat, Popular Khizanat, Manuscripts, Indexing, 

Inventory, Cataloguing. 
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كعبد الكريـ بف أمحمد بف أبي محمد  ـ(,1600ىػ/1008)ت
لبكرم بف كاـ(, 1681ىػ/1092محمد بف عبد الكريـ )تك  ,ـ(1633ىػ/1042)ت

محمد الصالح بف ك ـ(، الذم حممت العائمة اسمو، 1721ىػ/1133عبد الكريـ )ت
ـ(، 1728ىػ/1140د القادر بف البكرم )تعبك ـ(، 1727ىػ/1139)ت  البكرم

 عبد الكريـ بف البكرمك ـ(، 1748ىػ/1161كالسعيد بف الصالح بف البكرم)ت
ـ( 1774ىػ/1188)ت  محمد بف البكرم بف عبد الكريـك ـ(، 1760ىػ/1174)ت

...كغيرىـ، كما امتمكت العائمة الكثير مف خزانات الكتب كالمخطكطات مف 
، كخزانة محمد بف سالـ بف بتمنطيط، كخزانة نكمناس أشيرىا: الخزانة البكرية

الصافي بكراكم بزاكية سيد البكرم بمدية تيمي كالية أدرار كالتي قمنا بفيرستيا 
كجردىا. كتكمف أىمية الخزانة مف أىمية مكاف كجكدىا أال كىك زاكية سيد البكرم 

لبكرم بف اـ, مف طرؼ 1705ىػ/1117سنة ىذه الزاكية البكرية التي تأسست 
عبد الكريـ, الذم جعؿ ابنو محمد كصيا عمييا, بأمره كرضا إخكتو, كببركة شيخو 
كراـ الضيكؼ، كما تكمف  سيد عمي بف حنيني، كالتي تحكلت إلى منارة لمعمـ كا 
أىميتيا مف أىمية مؤسس الزاكية مكاف كجكدىا كىك البكرم بف عبد الكريـ الذم 

العائمة التي تصدرت لمتدريس كالفتكل حممت العائمة اسمو كعرفت بو، ىذه 
كالقضاء في تكات لقركف كىي إلى اليـك مستمرة في العطاء، كاعتمدنا في ىذه 
الدراسة عمى المنيج الكصفي مف خالؿ كصؼ الخزانة كتطكرىا كالمنيج 
اإلحصائي الكمي ككف الدراسة إحصائية كيككف تناكلنا لممكضكع كفؽ الخطة 

 :اآلتية
 ػ مقدمة 1
 التعريؼ بمكاف كجكد الخزانة.ػ  2
 ػ التعريؼ بمؤسس الخزانة. 3
 ػ تطكر الخزانة. 4
 ػ تعداد المخطكطات داخؿ الخزانة. 5
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 ػ طرؽ الحفظ كجيكد صاحب الخزانة. 6
 أىـ المخطكطات داخؿ الخزانة.ػ  7
 أىـ الشخصيات التي زارت الخزانة.ػ  8
 دراسة إحصائية لمخزانة.ػ  9

 خاتمة.ػ  10
 مالحؽ.ػ  11
 قائمة المصادر كالمراجع.ػ  12
د البكػرم يتقع الخزانػة فػي قصػبة الطيػب قصػر زاكيػة سػ ػ مكان وجود الخزانة: 2

مقػػػػر الخزانػػػػة تأسسػػػػت سػػػػنة   الزاكيػػػػة البكريػػػػةبمديػػػػة تيمػػػػي كاليػػػػة أدرار الجزائػػػػر، ك 
ـ, مف طرؼ البكػرم بػف عبػد الكػريـ الػذم جعػؿ ابنػو محمػد كصػيا 1705ىػ/1117

, الػػذم كضػػع لبنتيػػا (1)عمييػػا, بػػأمره كرضػػا إخكتػػو, كببركػػة شػػيخو عمػػي بػػف حنينػػي
األكلػػى, كقػػاؿ سػػميناىا )المحبكبػػة(, أمػػا مكػػاف تأسيسػػيا, فكػػاف بػػيف قصػػرم تنػػيالف 

ت الزاكيػة مػالذان لمطمبػة, كعػابرم السػبيؿ, كقػد اشػتيرت كتمنطيط, كمنذ تأسيسيا كانػ
, ككاصمت الػدكر العممػي الػذم بدأتػو العائمػة  البكريػة (2)كذاع صيتيا في ربكع تكات

فػػي تمنطػػيط, كتخػػرج منيػػػا العديػػد مػػف العممػػػاء, مػػنيـ: عبػػد الحػػػؽ بػػف عبػػد الكػػػريـ 
بػػػػد محمػػػػد البكػػػػرم بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عك الحسػػػػف بػػػػف سػػػػعيد البكػػػػرم, ك قاضػػػػي تػػػػكات, 

. كالزاكية البكرية اليـك مف قصكر بمدية تيمػي تبعػد عػف مقػر كاليػة أدرار (3)الرحماف

                                                           
خزانة ككساـ، أدرار، الجزائر، محمد بف عبد الكريـ: درة األقالـ في أخبار المغرب بعد اإلسالـ, مخطكط، د ر،  (1)

 كما بعدىا. 44ص 
عبد اهلل بابا: كثائؽ بيع كتب خزائف المخطكطات كأىميتيا التاريخية كاالجتماعية كاالقتصادية دراسة لكثيقة بيع  (2)

ـ" مجمة المعارؼ لمدراسات كالبحكث التاريخية، مجمة دكرية 1883ق/1300مخطكطات الخزانة البكرية بتكات 
 .368ػ  345، جامعة حمة لخضر الكادم، الجزائر، ص ص 18محكمة، ع 

محمد السالـ بف عبد الكريـ: شفاء القمب العميؿ بتحقيؽ شرح  منظكمة البكرم عمى أكصاؼ الخيؿ, دار الكتاب  (3)
 كما بعدىا. 27, ص 2006العربي, الجزائر 
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قصػػبات ىػػي الزاكيػػة األـ،  سػػتكيمػػكمتر لجيػػة الجنػػكب الشػػرقي كتضػػـ  12حػػكالي 
 كقصبة سي الطيب مقر الخزانة، كتمميحة، كغزم، كتعطار، كتازية.

مؤسس الخزانة ىك المربي كالمعمـ محمد بف : (1)ػ التعريؼ بمؤسس الخزانة 3
سالـ بف الصافي بف عبد الكريـ بف محمد الصالح بف محمد بف البكرم مؤسس 

بزاكية سيد  1938الشيخ، كلد سنة بكراكم الزاكية البكرية، ككالدتو فاطمة بنت 
البكرم، كدرس بيا عمى يد عبد العزيز بف الصافي، التحؽ بسمؾ التعميـ كممرف 

ـ، كتدرج فيو لغاية حصكلو عمى التقاعد في 1966كاف ج17في 
ـ، كتفرغو لمخزانة بعدىا، حصؿ عمى العديد مف الشيادات منيا: 31/12/1999

ـ، شيادة الثقافة العامة كالمينية 18/11/1984الشيادة العميا لمكفاءة في التعميـ 
سة في ـ، شيادة إنياء الدرا14/01/1992ـ، الكفاءة التربكية في 09/11/1986

ـ، كما شغؿ منصب مدير 20/10/1993إطار مدير ممحقة بالمعيد التكنكلكجي 
ـ، لممؤسس أزيد مف 1999ـ كلغاية تقاعده سنة 1980مدرسة ابتدائية منذ سنة 

تسعة كعشريف كتابا كبحثا غير مطبكع في مجاالت مختمفة منيا: "التربية كالتعميـ 
مناىج التربكية كتطكر التعميـ في كالرياضة في المدرسة األساسية" "الطرؽ كال

المنطقة" "مالمح مكضكعية لرئيس المؤسسة التعميمية" "مباحث استقباؿ القبمة كفؽ 
"سيرة  ،"تاريخ ما قبؿ اإلسالـ" ،ألربعة" "ماىية السمكؾ كاإلرشاد"أمكر المذاىب ا

"فكائد السائؿ في بعض  ،"مقاالت مختصرة" ،عبد العزيز بف الصافي بكراكم"
 ...الخ.(2) " الزكاؿ كالمنازؿ" ،"أبطاؿ كمكاقؼ" ،"تاريخ الزاكية البكرية" ،المسائؿ"

إف النكاة األكلى لمخزانة كانت عبارة عف  ػ تأسيس الخزانة وتطورها: 4
عبد العزيز بف  الخزانة مؤسسمف المخطكطات تعكد ممكيتيا لعـ مجمكعة 

تكلى الخطابة ك  ،زاكية سيد البكرمب، ـ1870الذم كلد سنة الصافي بكراكم 

                                                           
محمد بف سالـ بف الصافي مؤسس الخزانة: مقابمة شفكية، زاكية سيد البكرم، تيمي أدرار الجزائر، يـك ( 1)

 .10:30ى الساعة عم 22/07/2018
 اطمعت عمى بعض ىذه المؤلفات عند مؤسس الخزانة أثناء زيارتنا المتكررة لمخزانة. (2)
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 ابف أخيوقاـ  1967، كبعد كفاتو سنة (1)أزيد مف ستيف سنة بياكالتدريس كالتكثيؽ 
محمد بف سالـ بف الصافي بكراكم بشرائيا عمى كرثتو حتى ال يطالبكا بيا فيما 

كىك مبمغ كبير في  ،دج جزائرم 2000بعد كحددت قيمتيا في ذلؾ الكقت بمبمغ 
يشمؿ حؽ الزكجة كالبنت كاألخ مع تنازؿ ابف أخيو محمد بف عكمر  ،ذلؾ العيد

كأخذ كؿ كاحد نصيبو عف طريؽ الجماعة، كيقكؿ محمد  ،بف الصافي عف حقو
بف سالـ بف الصافي أف ما شجعو عمى تأسيس الخزانة كشراء كتب عمو أنو في 

د بف الكبير دائـ الزيارة لمزاكية كلعمو في حياة عمو عبد العزيز كاف العالمة محم
األعياد كالمناسبات كبعد إف اطمع عمى حاؿ المخطكطات التي كانت عند عمو 

عبد العزيز في  عموف تقدـ أآلمو كضعيا كاإلىماؿ الذم أصابيا خصكصا بعد 
سنةػ كطمب مف مؤسس الخزانة االعتناء بيذه  97ػ تكفي كعمره  السف

لـ يستطع  كيا فريسة لمضياع، لكف يقكؿ مؤسس الخزانة أنوالمخطكطات كعدـ تر 
 .(2)ة عموأخذىا في حيا

ف يجعػؿ منيػا أقرر  ،كبعد أف آلت ىذه المخطكطات لو عف طريؽ الشراء
النػػكاة األكلػػى لخزانػػة مخطكطػػات يجمػػع مػػف خالليػػا تػػراث أبائػػو كأجػػداده فػػي زاكيػػة 

عػف كظيفتػو كمربػي يقػـك بترتيبيػا سيد البكرم، كبدأ في أكقات الفراغ كالعطػؿ بعيػدا 
صػػػالح مػػػا يمكػػػف إصػػػالحو منيػػػا، معتمػػػدا عمػػػى التشػػػابو فػػػي  كفرزىػػػا كتصػػػنيفيا كا 

ـ تػػػاريخ 1999لغايػػػة  1968األكراؽ كالخػػػط، كبقػػػى عمػػػى ىػػػذا الكضػػػع مػػػف سػػػنة 
 ، تقاعػػده، تفػػرغ بعػػدىا لمخزانػػة كالتػػأليؼ، كىػػك مسػػتمر فػػي عممػػو كجيػػده لغايػػة اليػػـك

ات عمػػى إثػػراء الخزانػػة بمخطكطػػات أخػػرل عػػف طريػػؽ كقػػد عمػػؿ طػػكاؿ ىػػذه السػػنك 
 النسخ كالتصكير كالتبادؿ.

تضـ الخزانة حاليا حسب ما تمكنا مف  ػ تعداد المخطوطات داخل الخزانة: 5
مخطكطان، تمت فيرستيا كميا كجردىا كتدكينيا، في  159الكصكؿ إليو حكالي 

                                                           
 محمد بف سالـ بف الصافي بكراكم: مقابمة سبؽ ذكرىا. (1)
 .محمد بف سالـ بف الصافي بكراكم: مقابمة سبؽ ذكرىا (2)
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القرآف، كعمكمو، فنكف شتى كالفقو، كالتصكؼ، كالمغة، كاألدب، كالحديث، ك 
كالتراجـ كالسير، كالسيرة النبكية، كالسياسة الشرعية، كالجغرافيا، كالكتب السماكية، 

 كتاب.  79كثيقة ك 80كالبيكع كالتجارة، كالطب، كالطالسـ منيا 
المخطكطات داخؿ الخزانة محفكظة  ػ طرؽ الحفظ وجهود صاحب الخزانة: 6

ف أداخؿ منزؿ صاحب الخزانة، كرغـ في خزائف حديدية كخشبية في غرفة خاصة 
طريقة الحفظ ىذه غير عصرية غير أف ىناؾ جيكد جبارة كذاتية يقـك بيا 

ـ، 1967صاحب الخزانة مف أجؿ الحفاظ عمييا كصيانتيا منذ تأسيسيا سنة 
عف أماكف الرطكبة  حيث أنو خصص غرفة خاصة لمخزانة داخؿ المنزؿ بعيدان 

نة المخطكطات كالحفاظ دا رفقة أبنائو عمى صياكأشعة الشمس كما أنو يعمؿ جاى
جردىا في سجؿ داخؿ  :كاقتناء أدكات ككسائؿ تساعد في الحفاظ عمييا مثؿعمييا 
لتسييؿ حصكؿ الباحثيف عمى معمكمات حكليا، ككضع أغمفة كرقية لتمؾ  ،الخزانة

 التي ليس ليا غالؼ.
يكجد بالخزانة العديد مف المخطكطات  أهم المخطوطات داخل الخزانة:ػ  7

صفحة،  16اليامة منيا نسخة مف الزبكر بالمغة العربية لكنيا غير تامة كىي مف 
محمد بف يكسؼ أطفيش اإلباضي المزابي بعنكاف ألمخكط مف كىناؾ نسختيف 

"أجكر الشيكر عمى ما مر مف الدىكر" كىك دليؿ عمى انفتاح صاحب الخزانة 
ىناؾ مصحفا كتب ك ، كالتسامح الذم ميز الزاكية البكرية. عمى مختمؼ المذىب

بخط جميؿ ككاضح كيضـ زخارؼ في غاية الركعة كاإلتقاف لكنو لألسؼ ىك 
اآلخر غير تاـ، كما يكجد بالخزانة نسخة كاممة كتتضمف فيارس لمخطكط 

ي، "الطرائؼ كالتالئد مف كرامات الشيخيف الكالدة كالكالد" لمحمد بف المختار الكنت
محمد اإلداكعمي، كىناؾ كثيقة نادرة حكؿ كرامات محمد لكما تضـ الخزانة قصائد 

البكرم بف عبد الرحماف، كرد مف األخير عمى ماء العينيف في  مؤلفوبف البكرم 
الصحراء الغربية حكؿ أمكر فقيية، كىك دليؿ عمى التكاصؿ العممي بيف الزاكية 

 ة بالصحراء الغربية.البكرية كزاكية ماء العينيف في السمار 
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زار الخزانة منذ تأسيسيا كلغاية  أهم الشخصيات التي زارت الخزانة:ػ  08
اليـك عدد كبير مف الزكار مف شخصيات كباحثيف كميتميف بمجاؿ المخطكطات 
كمف بيف أىـ مف زارىا كما أسمفنا محمد بف الكبير، كالذم كاف يتردد عمى الزاكية 

العزيز بف الصافي، كىك مف أمر ابف أخيو المؤسس البكرية في حياة عبد 
ه باالىتماـ بمخطكطات عمو كرعايتيا كعدـ تركيا عرضة لمضياع، كزارىا بعد

عبد الكبير بف عبد الكبير ك سالـ بف إبراىيـ، الكثير مف شيكخ الزكايا منيـ: 
زاكية عبد القادر نكمناس، كشيخ زاكية براىيـ بالكاجدة تيميمكف، كشيخ ك المطارفي، 

بكدة، كشيخ زاكية عباني، كما زارىا عدد مف الكفكد المشاركة في الممتقى األكؿ 
ـ، كزارىا الكثير مف 1985حكؿ محمد بف عبد الكريـ المغيمي بأدرار سنة 

األساتذة كالطمبة مف مختمؼ جامعة الكطف كخارجو كالكثير مف الشخصيات 
نكات األخيرة سجؿ خاص المحمية كالكطنية، كقد كضع صاحب الخزانة في الس

 .(1)بالزكار كىك مكجكد بالخزانة 
بعد فيرستنا لمخزانة خرجنا بمجمكعة مف  ػ دراسة إحصائية لمخزانة: 9

 المعطيات اإلحصائية حكليا نكجزىا فيما يمي: 
تنكعت المكضكعات داخؿ الخزانة لكف يغمب  ػ بالنسبة لمموضوعات: 1ػ  9

عمييا العمـك التي كانت سائدة في القطر التكاتي كىي: الفقو، كالتصكؼ، كالمذاف 
يمثالف مجتمعاف أكثر مف نصؼ المخطكطات داخؿ الخزانة، يمييما اآلدب، 
كالمغة، كبشكؿ أقؿ التراجـ كالسير كالحديث كعمـك القرآف، بينما باقي العمـك 

رل مثؿ الطب كالتجارة كالبيكع كالجغرافيا فال تزيد عف المخطكط أك االخ
 مخطكطيف في كؿ فف. 

 
 

                                                           
 .زاكية سيد البكرم أدرارمحمد بف سالـ بف الصافي بكراكم خزانة سجؿ الزيارات:  (1)
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 ػ جدكؿ يبيف تكزيع المخطكطات في الخزانة حسب مكضكعاتيا: 2

 عمـك القرآف  القرآف 
 التصكؼ  الفقو

 
 الحديث

02 10 43 45 03 
السياسة  السيرة النبكية

 الشرعية
 الجغرافيا األدب المغة

04 02 11 24 01 
 المجمكع كتب سماكية طالسـ الطب  التراجـ كالسير

08 03 02 01 159 
 
مػف خػالؿ الدراسػة  ػ بالنسػبة لممػؤلفين والنسػات وتػاريخ التػأليؼ والنسػخ: 2ػ  9

مخطكطػا يضػـ أك معػركؼ  79االحصائية لمخطكطات الخزانة الحظنا أف ىنػاؾ  
 09مخطكطػػػػػػا مجيػػػػػػكؿ المؤلػػػػػػؼ، بينمػػػػػػا لػػػػػػـ تتضػػػػػػمف سػػػػػػكل  80مؤلفػػػػػػو، مقابػػػػػػؿ 

مخطكط مجيكؿ تػاريخ تأليفيػا، كىنػاؾ  150مخطكطات عمى تاريخ التأليؼ مقابؿ 
اسػػـ الناسػػخ، كمػػف أكثػػر  ال تتضػػمف 109مخطكطػػا مكجػػكد بيػػا الناسػػخ مقابػػؿ  50

 10النساخ نسػخا لممخطكطػات بالخزانػة نجػد البكػرم بػف عبػد الرحمػاف كالػذم نسػخ 
ال تتضػػػمف  109مخطػػػكط تتضػػػمف تػػػاريخ النسػػػخ مقابػػػؿ  40مخطكطػػػات، كىنػػػاؾ 

تاريخ النسخ، كيمكف تفسير غياب اسـ المؤلؼ كالناسخ كتاريخ التأليؼ كالنسػخ عػف 
النسػػػاخ ال ييتمػػػكف بػػػذكر أسػػػمائيـ كتػػػاريخ  أغمػػػب المخطكطػػػات لكػػػكف الكثيػػػر مػػػف

نسخيـ لممخطػكط كذكػر المؤلػؼ كتػاريخ التػأليؼ، خاصػة فػي الكثػائؽ غيػر العقػكد، 
 ككذلؾ لككف الكثير مف المخطكطات غير تامة كمبتكرة األكؿ كاآلخر.

زانة مف الحجـ الصغير أقؿ مف أغمب المخطكطات في الخ ػ الحجم: 3ػ  9
صفحة كذلؾ لككف أغمبيا عبارة عف كثائؽ، كبالنسبة لممخطكطات  ةعشر  خمس
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مخطكط كىك نفس العدد لممخطكطات  18التي تجاكز عدد صفحاتيا مائة فبمغت 
ف أغمب المخطكطات مبتكرة كضاعت بعض أصفحة، كلكال  100ك 50التي بيف 

أكرقيا لكاف العدد أكبر مف ذلؾ بكثير، ىذا دكف ننسى أف المخطكطات مف 
 لحجـ الكبير ىي األكثر عرضة لمتمؼ.ا

 جدكؿ يبيف تكزيع المخطكطات حسب حجميا:
 05أقؿ مف 

 صفحات
إلى  05مف 
 صفحة 15

 50إلى  15مف 
 صفحة

إلى  50مف 
 صفحة 100

 100أكثر مف 
 صفحة

31 56 36 18 18 
أكثر مف نصؼ المخطكطات داخؿ  ػ حالة المخطوطات داخل الخزانة: 04ػ  9

مخطكط في حالة متكسطة أك مقبكلة نكعا ما، كىك ما يمثؿ  91الخزانة كعددىا 
 44% مف إجمالي المخطكطات داخؿ الخزانة، بينما ىناؾ حكالي 57.23نسبة 

ف نعزك أفي حالة جيدة كيمكف  24مخطكط في حالة سيئة أك سيئة جدا، مقابؿ 
طات داخؿ الخزانة في حالة مقبكلة أك جيدة السبب في ككف أغمب المخطك 

لمجيكد الجبارة لمقائـ عمى الخزانة مف أجؿ صيانتيا كالمحافظة عمييا مف 
 األخطار التي تيدد المخطكطات.

 جدكؿ يكضح كضعية المخطكطات داخؿ الخزانة:
 سيئة جدا سيئة متكسطة جيدة
24 91 24 20 

لػى جانػب مػا تػـ تناكلػو مػف إحصػائيات حػكؿ الخزانػة   ػ إحصػائيات أخػر : 5ػ  9 كا 
مخطكطػا  53يمكف أف نضػيؼ معطيػات إحصػائية  أخػرل منيػا: أف الخزانػة تضػـ 

ىذا العدد الكبيػر مػف المخطكطػات  تعميؿمخطكط ناقص، كيمكف  106تاما مقابؿ 
 مجمكعػػةالناقصػػة إلػػى النػػكاة األكلػػى لتأسػػيس الخزانػػة حيػػث اشػػترل مؤسػػس الخزانػػة 

كبػػالرغـ مػػف الجيػػكد الجبػػارة التػػي بػػذليا غيػػر  ،المخطكطػػات المبعثػػرة كالناقصػػة مػػف
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كتابػػػػا  79أف التمػػػػؼ كالنقصػػػػاف قػػػػد أصػػػػاب الكثيػػػػر منيػػػػا، كمػػػػا أف الخزانػػػػة تضػػػػـ 
شػػػعرا،  42مخطكطػػػا نثػػػرا  مقابػػػؿ  137كثيقػػػة مخطكطػػػة، ك 80مخطكطػػػا مقابػػػؿ 

كػؿ المخطكطػات فػي كمػا أف كيعمؿ ذلؾ بانتشار ظاىرة المتكف الشعرية في تكات، 
الخزانة كتبت بالخط المغربي عدا اثنيف كتبا بالخط التمبكتي، كبالنسبة لمكعػاء فكػؿ 

عبػػػػػػارة عػػػػػف صػػػػػػكر طبػػػػػػؽ األصػػػػػػؿ  41المخطكطػػػػػات ىػػػػػػي عمػػػػػػى الػػػػػكرؽ، منيػػػػػػا 
مخطػػػكط  35لمخطكطػػػات مػػػف خػػػزائف أخػػػرل، كبالنسػػػبة لمغػػػالؼ فيػػػك مكجػػػكد فػػػي 

الخزانػة أغمفػة كرقيػة،  مخطكط ليس لو غالؼ، كقد كضع ليػا صػاحب 124مقابؿ 
مػػػػف الػػػػكرؽ كأربعػػػػة مػػػػف الجمػػػػد،  31غػػػػالؼ أصػػػػمي مكجػػػػكد ىنػػػػاؾ  35كمػػػػف بػػػػيف 

ال تكجػد بػو تعقيبػػة،  44مخطػكط مقابػؿ  115كبالنسػبة لمتعقيبػة فيػي مكجػكدة فػي  
مخطػػكط ال يتضػػمف حكاشػػي، أمػػا  139مقابػػؿ  20أمػػا الحكاشػػي فيػػي مكجػػكدة فػػي 
مخطػػكط،  159ت فقػػط مػػف مجمػػكع مخطكطػػا 03العػػكارم كالزخػػارؼ فتكجػػداف فػػي 

كبنسػػبة أقػػؿ التعميقػػات كالتػػي تكجػػد فػػي مخطكطتػػاف فقػػط مػػف إجمػػالي مخطكطػػات 
 الخزانة.
 كفي ختاـ ىذا البحث خرجنا بمجمكعة مف النتائج منيا: ػ خاتمة: 10

محمد بف سالـ بف الصافي بكراكم بقصبة سيد الطيب قصر زاكية  ػ تقع خزانة
 سيد البكرم بمدية تيمي كالية أدرار كتعد مف بيف خزائف العائمة  البكرية. 

ػ مؤسس الخزانة ىك محمد بف سالـ بف الصافي بف عبد الكريـ بف محمد الصالح 
 ـ سنةالتحؽ بسمؾ التعمي 1938سنة بف محمد بف البكرم كىك مف مكاليد 

ـ، كبالرغـ مف عممو كمربي غير 1999ـ، لغاية حصكلو عمى التقاعد سنة 1966
 أنو كاف يخصص أكقات الفراغ كالعطؿ لمخزانة. 

ػ ينتمي مؤسس الخزانة لمعائمة البكرية كىي إحدل العائالت العممية الشييرة في 
 تكات مف حيث العمماء كخزائف المخطكطات. 

ػػ كانت النكاة األكلى لمخزانة عبارة عف مجمكعة مف المخطكطات تعكد ممكيتيا لعـ 
مؤسس الخزانة عبد العزيز بف الصافي بكراكم الذم كاف خطيبا كمدرسا في زاكية 
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قاـ المؤسس محمد بف سالـ بف الصافي  1967سيد البكرم، كبعد كفاتو سنة 
كانت ىذه المخطكطات في بكراكم بشرائيا عمى كرثتو عف طريؽ الجماعة ك 

 كضعية سيئة جدا. 
بػػػدأ المؤسػػػس فػػػي أكقػػػات الفػػػراغ كالعطػػػؿ يقػػػـك  1967بعػػػد تأسػػػيس الخزانػػػة سػػػنة ػػػػػ 

صػػالح مػػا يمكػػف إصػػالحو منيػػا كمػػا عمػػؿ عمػػى إثػػراء  بترتيبيػػا كفرزىػػا كتصػػنيفيا كا 
 الخزانة بمخطكطات أخرل عف طريؽ النسخ كالتصكير كالتبادؿ.

مخطكطا في فنكف شتى كالفقو، كالتصكؼ،  159لي تضـ الخزانة حاليا حكاػ 
كالمغة، كاألدب، كالحديث، كالقرآف، كعمكمو، كالتراجـ كالسير، كالسيرة النبكية، 

 كالسياسة الشرعية، كالجغرافيا، كالكتب السماكية...كغيرىا.
ػ يتـ حفظ المخطكطات داخؿ الخزانة في خزائف حديدية كخشبية في غرفة خاصة 
داخؿ منزؿ صاحب الخزانة، كالذم قاـ بجيكد جبارة منذ تأسيسيا مف أجؿ الحفاظ 

 عمييا كصيانتيا. 
ػ تضـ الخزانة العديد مف المخطكطات القيمة كالنادرة منيا نسخة مف الزبكر بالمغة 

خط جميؿ ككاضح يضـ زخارؼ في غاية الركعة العربية، كمصحفا كتب ب
كاإلتقاف، كنسخة تامة مف مخطكط الطرائؼ كالتالئد مف كرامات الشيخيف الكالدة 

 كالكالد لمحمد بف المختار الكنتي.
زار الخزانة منذ تأسيسيا كلغاية اليـك عدد كبير مف الزكار مف شخصيات ػ 

مف زارىا محمد بف الكبير  كباحثيف كميتميف بمجاؿ المخطكطات كمف بيف أىـ
 رحمو اهلل ككذلؾ الكثير مف الطمبة كالباحثيف. 

 كما خرجنا مف ىذا البحث بمجمكعة مف التكصيات منيا:
ػ ضركرة اىتماـ المسؤكليف بالخزائف الشعبية لممخطكطات، كتقديـ الدعـ 

 ألصحابيا كتثميف جيكدىـ الجبارة في الحفاظ عمييا.
زائف بمعدات ككسائؿ حديثة لمحفظ كاشراكيـ في ػ ضركرة تزكيد أصحاب الخ

 مخطط كطني شامؿ لمحفاظ عمى التراث المخطكط.
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ػ ضركرة اىتماـ الباحثيف كالدارسيف بالتراث الكطني المخطكط، كتشجيع الطمبة 
 عمى تناكلو في أبحاثيـ.

ف أككف قد أسيمت كلك بجزء بسيط مف خالؿ ىذه أكاتمنى في األخير 
ظ عمى التراث المخطكط لممنطقة كما اتكجو بالشكر لصاحب الفيرست في الحفا

الخزانة عمى إتاحتو لي ىذه الفرصة كالثقة التي منحيا لي كأتمنى أف تتاح لي 
 فرص أخرل لفيرست مزيدا مف الخزائف.

 ػ المالحؽ: 11
 : جدول إحصائي عام لمخزانة:01ممحؽ رقم 

 الحديث التصوؼ الفقه عموم القرآن القرآن

02 10 43 45 03 

 الجغرافيا األدب المغة السياسة الشرعية السيرة النبوية

04 02 11 24 01 

 المجموع كتب سماوية طالسم الطب التراجم والسير

08 03 02 01 159 

 137 نثر 42 شعر شعر/ نثر 

 80 وثيقة 79 كتاب كتاب/ وثيقة

المؤلؼ تاريخ 
 التأليؼ

 80 غ/موجود 79 موجود

 150 غ/موجود 09 موجود تاريخ التأليؼ

 109 غ/موجود 50 موجود الناسخ  
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 119 غ/موجود 40 موجود تاريخ النسخ

حجم 
 المخطوط

أقل من 
05 

إلى  05من 
15 

إلى  15من 
50 

إلى  50من 
100 

أكثر من 
100  

31 56 36 18 18 

 

 02 تمبوكتي 157 مغربي الخط

 41 صورة طبؽ االصل 00 جمد 118 ورؽ الوعاء

 04 جمد 155 ورؽ الغالؼ

 144 غ/موجود 115 موجود التعقيبة

 156 غ/موجود 03 موجود الزخارؼ

 156 غ/موجود 03 موجود العواري

 157 غ/موجود 02 موجود التعميقات

 139 غ/موجود 20 موجود الحواشي

 47 باأللوان 112 أسود المداد

 سيئة جدا سيئة متوسطة جيدة حالة المخطوط
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24 91 24 20 

المخطوط تام او 
 ناقص

 106 ناقص 53 تام

من  محمد بن سالم بن الصافي بكراوي: صورة لمؤسس الخزانة 02الممحؽ رقم 
 بمقر الخزانة 25/07/2018التقاط الباحث يوم 
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: صورة لممخطوطات داخل الخزانة من التقاط الباحث يوم 03الممحؽ رقم 
 بمقر الخزانة 25/07/2018
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الموحة األخيرة من مصحؼ في الخزانة كتب بخط واضح : 04ممحؽ رقم 
 وجميل:
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الموحة األولى من النسخة )أ( من مخطوط أجور الشهور عمى  05ممحؽ رقم 
 أمحمد بن يوسؼ أطفيش الميزابي اإلباضي:تأليؼ ما مر من الدهور 

 

 



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلة 

 : الرابع                     عددال /: السابع مجلدال 2019 ديسمبر

 

69 

 

 عميه السالم : الموحة األخيرة من الزبور الذي أنزل عمى داوود6ممحؽ رقم 
 بالمغة العربية وهو من المخطوطات النادرة بالخزانة.
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 قائمة المصادر والمراجع:
 :اتالمخطوط

بكراكم محمد العالـ: الدرة البيية في الشجرة البكرية, مخطكط, در، الخزانة  ػ
 البكرية, تمنطيط, أدرار، الجزائر. 

التمنطيطي محمد بف عبد الكريـ بف عبد الحؽ: جكىرة المعاني في تعريؼ  ػ
 عمماء األلؼ الثاني, مخطكط، د ر، خزانة ككساـ, ادرار, الجزائر.

التمنطيطي محمد بف عبد الكريـ بف عبد الحؽ: درة األقالـ في أخبار المغرب  ػ
 بعد اإلسالـ, مخطكط، د ر، خزانة ككساـ، أدرار، الجزائر.

خزانة محمد بف سالـ بف الصافي بكراكم زاكية سيد البكرم جؿ الزيارات: س ػ
 .أدرار

 الكتب المطبوعة والرسائل الجامعية:
كثائؽ بيع كتب خزائف المخطكطات كأىميتيا التاريخية كاالجتماعية بابا عبد اهلل: ػ 

كاالقتصادية دراسة لكثيقة بيع مخطكطات الخزانة البكرية بتكات 
ـ" مجمة المعارؼ لمدراسات كالبحكث التاريخية، مجمة دكرية 1883ق/1300

 ، جامعة حمة لخضر الكادم، الجزائر. 18محكمة، ع 
 14إلى القرف  9في تاريخ تكات كأعالميا مف القرف  بكرم عبد الحميد: النبذة ػ

 ـ.2005ق, دار اليدل, عيف مميمة, الجزائر, 
بف عبد الكريـ محمد السالـ: شفاء القمب العميؿ بتحقيؽ شرح  منظكمة البكرم  ػ

 .2006عمى أكصاؼ الخيؿ, دار الكتاب العربي, الجزائر، 
 المقابالت الشفوية:

بكراكم محمد بف سالـ بف الصافي: مؤسس الخزانة، مقابمة شفكية، زاكية سيد  ػ
 .10:30، عمى الساعة 22/07/2018البكرم، تيمي أدرار الجزائر، يـك 
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 الحماية القانونية للمخطوطات في أوقات النزاعات المسلحة

 
Legal protection of manuscripts in times of armed conflict 

 23/12/2019: تاريخ النشر 09/10/2019 :تاريخ القبول 23/01/2019:اإلرسال تاريخ

  :الممخص
االىتمام الدولي بموضوع الحفاظ عمى يدف ىذا المقال الى تبيان ي

باعتبارىا جزءا من اإلرث الحضاري في أوقات النزاعات المسمحة، المخطوطات 
 1954لسنة  اتفاقية الىاي ونعالج بالخصوص والموروث الثقافي، 

تتمثل فيما يمي: ماىي التي اإلشكالية لإلجابة عمى والبروتوكولين الممحقين بيا، 
الحماية القانونية التي جاء بيا القانون الدولي اإلنساني لمحفاظ عمى 

 وما مدى فعاليتيا؟  المخطوطات؟
حماية المخطوطات، القانون الدولي االنساني، النزاع  الكممات المفتاحية:

 المسمح، اتفاقية الىاي.
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 مقدمة

الحرب ظاىرة مأساوية رافقت نشأة التجمعات البشرية وقيام الدول 
واإلمبراطوريات ألغراض شتى منيا الدفاعي ومنيا التوسعي عمى حساب الشعوب 
األخرى، وحينما تقوم لسبب ما فإنيا ال تقتصر عمى القضاء عمى اإلنسان 

نما تتعّداه في حالة عدم انضباطيا بأخالقيات الح رب إن صّح المحارب فقط، وا 
ىذا التعبير ألعيان مدنية وثقافية متنوعة، تشمل في مضامينيا عالم المخطوطات 

Abstract: International attention to the preservation of 
manuscripts as part of the civilizational and cultural heritage 
of humanity has been manifested through several 
agreements concluded under International Humanitarian 
Law applicable in times of armed conflicts and wars. The 
article examines these agreements, which are stated in the 
Hague Convention of 1954 and its Protocols. It will also 
deal with the legal protection provided by International 
Humanitarian Law to preserve manuscripts to check the 
efficiency of the mechanisms brought about in the context.  

Keywords: Protection of Manuscripts, International 
Humanitarian Law, Armed Conflict, The Hague Convention. 
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بكل ما تحممو ىذه الكممة من معنى. وىو أمر صار يؤّرق المجتمع الدولي 
 المعاصر. 

وعمى الرغم من الجيود التي تبذليا الجماعة الدولية، إال أن القوانين الدولية 
منع الحروب أو عمى األقل التخفيف من لوعتيا  أو الوطنية لم تتوصل إلى

ومأساويتيا رغم تطور التشريعات والقوانين المنادية بحفظ كرامة وحقوق اإلنسان 
 ونبذ اليمجية و الفوضوية فييا ، بما يتفق مع الغرض منيا ومع مبادئ اإلنسانية.

ولما كانت الحروب مرتبطة بالخراب والدمار والقسوة نظرا ألن ىدف كل 
طرف من أطراف االقتتال ىو التغمب عمى الطرف اآلخر، فقد جاء القانون الدولي 
اإلنساني، المستند عمى فكرة الجانب اإلنساني و حتمية حماية غير المحاربين 
واستعمال القوة في حالة لزوميتيا كضرورة حتمية تقّدر بقدرىا. وىذا لجعل الحرب 

رىم من األبرياء والمعالم الثقافية منحصرة في أطراف النزاع، ال يتعداىم لغي
 والحضارية وبالتالي تكون ىذه الحروب الناشئة أقل تدميرا وخرابا لمبشرية.

وتعتبر المخطوطات من بين األعيان المدنية المشمولة بحماية القانون 
الدولي اإلنساني كونيا جزءا من األعيان الثقافية، ومع تطور القانون الدولي 

الحماية التي يوفرىا قاصرة عمى حماية ضحايا الحروب من أفراد اإلنساني لم تعد 
و فئات ضعيفة، بل توسع نطاقو ليشمل حماية كل ما يصنف ضمن األعيان 

 الثقافية بما فييا المخطوطات.

وسنتناول في بحثنا ىذا الحماية القانونية التي يكرسيا القانون الدولي في فترات 
شكالية التالية: ماىي الحماية التي  يوفرىا النزاع المسمح، ومن ىنا نطرح اإل

القانون الدولي اإلنساني لممخطوطات أثناء النزاعات المسمحة، و ما مدى 
 فعاليتيا؟
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لإلجابة عمى ىذه اإلشكالية قسمنا الدراسة إلى مبحثين األول نعرف فيو 
ات القانون الدولي اإلنساني، والثاني اإلطار القانوني لحماية المخطوط في أوق

النزاعات المسمحة،  معتمدين في دراسة ىذا الموضوع عمى المنيج التحميمي 
لتحميل نصوص االتفاقيات التي أقرت الحماية لممخطوطات، والوقوف عند النقاط 

يجاد البدائل الناجعة مكانيا.  االيجابية لدعميا وتثمينيا والنقاط السمبية لتالفييا وا 

 ي اإلنسانيالمبحث األول مفهوم القانون الدول

نتعرض في ىذا المبحث لمتعريف بالقانون الدولي اإلنساني باعتباره ىو  
القانون المطبق في وقت النزاعات المسمحة)المطمب األول(، كما نتعرض إلى 

 مبادئ القانون الدولي اإلنساني )المطمب الثاني(.

 المطمب األول تعريف القانون الدولي اإلنساني 

دة كان سائدا مصطمح قانون الحرب، ليتحول ىذا قبل نشأة األمم المتح
المصطمح بعد ذلك إلى قانون النزاعات المسمحة، والذي استمر إلى غاية بداية 
السبعينات، ومع تطور حركة حقوق اإلنسان في القانون الدولي ظير  مصطمح 
"القانون الدولي اإلنساني"، وىو ناتج عن فمسفة التحريم الصريح لمحرب، واحترام 

، كما أن مصطمح "القانون الدولي (1)حقوق اإلنسان سواء في السمم أو في الحرب
 اإلنساني" يؤكد األىداف اإلنسانية ألحكام ىذا القانون.

يمكن تعريف القانون الدولي اإلنساني بأنو " ذلك الفرع من فروع القانون 
المسمح والتي  الدولي العام الذي تطبق قواعده العرفية والمكتوبة في حاالت النزاع

، ىذا التعريف يبين لنا  النطاق (2)تيدف إلى حماية اإلنسان باعتباره إنسانا"
                                                           

 .122،ص2014،دار ىومة، 3موسوعة القانون الدولي اإلنساني ،ج عمر سعد اهلل، (1)
طبعة  الوسيط في القانون الدولي العام، مكتبة الثقافة لمنشر و التوزيع، عمان األردن، عبد الكريم عموان،(2)

 .229،ص 1997أولى،
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 الزماني الذي يطبق فيو القانون الدولي اإلنساني حيث يطبق وقت النزاع المسمح
عكس القانون الدولي لحقوق اإلنسان الذي يطبق وقت السمم والرخاء، لكنو ذكر 
حماية اإلنسان ولم يذكر لنا حماية األعيان المدنية و من بينيا األماكن التي 
تحفظ فييا المخطوطات باعتبارىا جزءا من التراث الثقافي المحمي بموجب قواعد 

جاء ناقصا ألنو لم يذكر حماية ميمة القانون الدولي اإلنساني، كما أن التعريف 
يوفرىا ىذا القانون وىي الحد من حرية األطراف في استخدام طرق ووسائل 

 القتال. 

ليذا نحن نفضل تعريف المجنة الدولية لمصميب األحمر ألنو أشمل وأعم 
حيث عرفتو بأنو "مجموعة القواعد الدولية المستمدة من االتفاقيات واألعراف التي 

كل خاص إلى تسوية المشكالت اإلنسانية الناجمة بصورة مباشرة عن تيدف بش
النزاعات المسمحة الدولية أو غير الدولية، والتي تقيد ألسباب إنسانية حق أطراف 
النزاع في استخدام أساليب الحرب وطرقيا التي تروق ليا، أو تحمي األشخاص 

 (1).لنزاع"واألمالك المعرضين أو الذين يمكن أن يتعرضوا ألخطار ا

ويقسم قانون الحرب إلى قسمين أحدىما قانون الىاي ىو يبين حقوق 
وواجبات المتحاربين في إدارة العمميات كما يحد من اختيار وسائل القتال. والثاني 
قانون جنيف و يعنى بحماية العسكريين الذين أصبحوا خارج المعركة و كذلك 

 ائية. األشخاص الذين ال يشاركون في األعمال العد

 المطمب الثاني مبادئ القانون الدولي اإلنساني

ىناك العديد من المبادئ التي شكمت مضمون القانون الدولي اإلنساني و 
  .نذكر منيا في ىذا اإلطار ما يعزز حماية المخطوطات أثناء النزاعات المسمحة

                                                           
دار الفكر و  دراسة مقارنة، آليات المالحقة في نطاق القانون الدولي اإلنساني، لطفي، محمد، (1)

 .61ص ،2006القانون،المنصورة،
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عمى  _ مبدأ الفروسية: ظير ىذا المبدأ في العصور الوسطى ويرتكز ىذا المبدأ1
نبل أخالق المقاتل والفارس، فيو ال يعتدي عمى جريح أو أسير أو يياجم 
ممتمكات خاصة باألشخاص المدنيين غير المشاركين في الحرب. وقد كانت ىذه 
الفكرة سببا في تطوير المبادئ اإلنسانية في الحروب، ومحاولة التخفيف من 

عالمي التطبيق و تطور و  ويالت الحروب، وبعد أن كان ىذا المبدأ عرفيًا أصبح
 (1)أصبح قاعدة من قواعد القانون الدولي اإلنساني .

_ مبدأ اإلنسانية: يعد ىذا المبدأ من المبادئ األساسية كونو يفرض احترام و 2
حماية حقوق اإلنسان و حرياتو األساسية أثناء الحروب و النزاعات المسمحة كما 

ىو دون الضرورة العسكرية، لتجنب يتوجب عمى أطراف النزاع الكف عن كل ما 
 أكبر قدر من الضحايا و الخسارة المادية.

_ مبدأ التناسب: يعد من المبادئ الجوىرية في قواعد القانون الدولي اإلنساني 4
ويسعى ىذا المبدأ إلى تقييم اآلثار قبل اليجوم، فاستعمال القوة أو السالح يكون 

المفرطة بالمقارنة مع قيمة اليدف  بقدر تحقيق اليدف و حظر استعمال القوة
 وىذا لتجنب خسائر في حياة المدنيين أو األعيان المدنية. 2العسكري.

_ مبدأ حظر توجيو العمميات العدائية ضد الممتمكات المحمية ما لم تستعمل 5
ألغراض عسكرية: بمفيوم المخالفة فإن حماية ىذه األعيان تنتفي طالما 

من البروتوكول اإلضافي  53وىذا ما ورد بالمادة استخدمت ألغراض عسكرية 
األول التفاقية الىاي كما سنرى عند التعرض لمضمون االتفاقية، كذلك اعتبرت 
نظام روما لممحكمة الجنائية أن اليجمات ضد المباني المخصصة لحفظ 

                                                           
 .31ص  مرجع ،نفس ال (1)
ص  ،2007ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، معجم القانون الدولي المعاصر، اهلل،عمر سعد  (2)

384. 
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المخطوطات، من قبيل جرائم الحرب المعاقب عمييا لكن شريطة أن ال تكون 
 ة.أىدافا عسكري

_ شرط مارتنز: وىو مبدأ منسوب إلى صاحبو )فيودور دو مارتنز( مستشار 6
وزارة الخارجية الروسية، مضمونو توفير الحد األدنى لممعاممة اإلنسانية 
لمعسكريين، و ينص عمى أنو في غياب  قاعدة قانونية تعاىدية، يظل المدنيون و 

ون العرفي، ومبادئ المقاتمون و الممتمكات في حماية و تحت سمطة القان
 1اإلنسانية.

 المبحث الثاني اإلطار القانوني لحماية المخطوط في أوقات النزاعات المسمحة

تجّمى االىتمام الدولي بموضوع الحفاظ عمى المعالم األثرية عموما 
والمخطوطات بالخصوص من خالل مجموعة من االتفاقيات اليامة والتي تعكس 

د لدى أعضاء األسرة الدولية باإلرث الحضاري الذي مدى االىتمام الذي بات يتزاي
تركو السابقون وأنو يمثل الّذاكرة اإلنسانية المشتركة التي تختزن مجموعة من 
المعارف والحقائق  تيم  المجتمع البشري بّرمتو، ولعّل من أبرز االتفاقيات في 

 إطار ىذه الحماية ما يمي :

 م :4451مايو  41المطمب األول اتفاقية الهاي 

نظرا لألىمية التي تكتسبيا المخطوطات، وجبت حمايتيا حتى في أوقات 
النزاعات المسمحة، فقد أوجب القانون الدولي اإلنساني في عدة نصوص منو 
ضرورة احترام كل أطراف الصراع األعيان المدنية وكذا الممتمكات الثقافية، ولما 

ضمن الممتمكات الثقافية فيي كانت المخطوطات من بين األعيان المدنية و من 
خراجيا إلى حّيز الواقع عقدت  مشمولة بيذه الحماية. وألجل تفعيل ىذه الحماية وا 

                                                           
 .328،ص 2مرجع سابق،ج عمر سعد اهلل،(1)
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الخاصة بحماية   1954عّدة اتفاقيات في ىذا الصدد منيا، اتفاقية الىاي لسنة 
 الممتمكات الثقافية في حالة النزاع المسمح والتي من ضمنيا المخطوطات.

الممتمكات الثقافية  1954ولى من اتفاقية الىاي لسنة عرفت المادة األ
وعددت أنواع الممتمكات الثقافية المشمولة بالحماية، حيث جاء فييا "أن الممتمكات 
الثقافية التي تشمميا الحماية القانونية تتمثل في : الممتمكات المنقولة وغير 

  ألثرية والتاريخيةذات القيمة ا والمخطوطات المنقولة، مثال اآلثار والوثائق 
المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعمية لحماية وعرض الممتمكات المنقولة، مثل 
المتاحف والمكتبات الكبرى ومخازن المحفوظات، والمراكز التي تحتوي مجموعة 

 (1)كبيرة من الممتمكات الثقافية".

وحسب آراء بعض الباحثين أن المادة األولى من االتفاقية قد عددت 
نما عمى سبيل المثال.  (2)الممتمكات الثقافية إال أنيا لم تأت عمى سبيل الحصر وا 

وىذا فيو وجو من الصواب ألنو ال يمكن تحديد الممتمكات الثقافية فيي تختمف من 
بمد آلخر، كما أن المادة األولى من اتفاقية الىاي قد أغفمت بعض ما يدخل 

 ثال الشعبية.ضمن الموروث الثقافي مثالو الشعر واألم

وتضمنت المادة الثانية من االتفاقية حماية الممتمكات الثقافية ومن بينيا 
" تشمل حماية الممتمكات الثقافية، في نطاق ىذه االتفاقية، وقاية  المخطوطات

ىذا يعني أن أطراف النزاع عمييا اتخاذ كل التدابير  ،(3) ىذه الممتمكات واحتراميا"
 ن التخريب والدمار.لحماية ىذه المخطوطات م

                                                           
جامعة  1954أيار/مايو 14 من اتفاقية الىاي لحماية الممتمكات الثقافية، في حالة النزاع المسمح، 1ينظر المادة  (1)

  .اإلنسانمنيسوتا، مكتبة حقوق 
مذكرة  فعالية قواعد القانون الدولي اإلنساني في حماية األعيان الثقافية أثناء النزاعات المسمح، البراىمي سفيان، (2)

 .11ص ،2010/2011 الشمف، جامعة حسيبة بن بوعمي كمية الحقوق والعموم السياسية، لنيل شيادة ماجستير،
 .1954من اتفاقية الىاي  2المادة  (3)
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باإلضافة إلى ضرورة وضع عالمات مميزة بغرض تمييز األعيان الثقافية لتجنب 
، و قد قررت االتفاقية (1)االعتداء عمييا وبالتالي احتراميا زمن النزاع  المسمح

إذ  حماية خاصة لبعض الممتمكات الثقافية في ظروف خاصة وبشروط محددة،
ابئ المخصصة لحماية الممتمكات الثقافية الثابتة يجوز وضع عدد محدود من المخ

ىذا مع ضمان مبدأ الحماية  األخرى ذات األىمية الكبرى تحت الحماية الخاصة،
 المعّززة ليذه المعالم األثرية وأشكال التراث الثقافي المشمولة بالحماية. 

 ولتوفير الحماية الكافية لممخطوطات يجب أن تتوفر ثالثة شروط :

 ضمن التراث الثقافي ذي األىمية الكبيرة بالنسبة لمبشرية. أن تصنف -
 أن تكون محمية بتدابير قانونية و إدارية مناسبة عمى الصعيد الوطني.  -
 (2)أن ال تستخدم كأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية . -

 وتتمتع المخطوطات بالحماية باعتبارىا جزءا من التراث الثقافي من جانبين :   

الجانب األول بحكم طابعيا المدني، و أما الجانب الثاني فباعتبارىا جزءا من 
التراث الثقافي أو الروحي لمشعوب، ولذلك فيي تحظى بحماية مزدوجة فيي 
محمية بصفتيا ممتمكات مدنية وتسري عمييا جميع األحكام المتعمقة بحماية 

لحماية خاصة بموجب الممتمكات أو األىداف المدنية ، و من جية أخرى تخضع 
  (3)األحكام المتعمقة بحماية الممتمكات الثقافية في حالة النزاع المسمح.

                                                           
 .1954من اتفاقية الىاي  6المادة  (1)
 .209،ص 2014دار ىومة، 2موسوعة القانون الدولي اإلنساني المعاصر،ج عمر سعد اهلل،(2)
 ،2008/ 2007الحماية الدولية لمتراث الثقافي العالمي، في ضوء حالة العراق،  صالح عبد الرحمان الحديثي، (3)

https://www.researchgate.net 10ص. 
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ىذا و تتحقق جريمة االعتداء عمى األموال الثقافية بما فييا المخطوطات 
 في حالتين:

أ_ إخالل الدول بالتزاماتيا الدولية في الحفاظ عمى الممتمكات الثقافية وتعريضيا 
 أو لميدم و التدمير. لمسرقة والنيب

ب_ القيام مباشرة بانتياك التراث الثقافي بسرقتو واالستيالء عميو أو ىدمو وتدميره 
 (1)واتخاذه أىدافا عسكرية.

ومع تطّور المجتمع الدولي وحرصو عمى ضمان حماية التراث الثقافي 
نصوص والمعالم األثرية فإّن الزمن قد تجاوز تمك النظرة الضّيقة التي سادت في 
م 1949اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية األشخاص المدنيين وقت الحرب لعام 

والتي قضت بإمكانية تخريب المعالم األثرية إذا اقتضت العمميات العسكرية ذلك 
مما دفع بالتوجو الفقيي الدولي المعاصر لوصف ما أطمق عميو الضرورة الحربية 

 (2)ة جدا.في تحطيم المعالم الثرية بأنيا فكرة متخمف

نصت عمى حماية التراث في الحروب  1954ورغم أن اتفاقية الىاي لعام 
والنزاعات المسمحة إال أن نصوصيا لم تفرض الحماية الالزمة بدليل الصراعات 
التي قامت بعدىا، والتي أدت إلى تدمير اآلثار التاريخية و الفنية ومن بينيا 

التي دارت في اليند الصينية وفي المخطوطات في عدة دول من بينيا النزاعات 

                                                           
 .1945من اتفاقية الىاي سنة  5،4المادتان (1)
حماية األعيان الثقافية في القانون الدولي اإلنساني ، الممتقى الدولي الخامس )حرب التحرير الجزائرية  جاسم زور، (2)

 .9، 8جامعة حسيبة بن بوعمي الشمف ص  10/11/2010-9و القانون الدولي اإلنساني ( 
 



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلة 

                      لرابعالعدد: ا /المجلد: السابع  2019 ديسمبر

 

81 

 

مما  (1)كوبا، وفمسطين والتي أدت إلى تدمير التراث الثقافي اإلسالمي والمسيحي
 .1954دعا إلى عقد بروتوكولين إضافيين التفاقية الىاي 

 4451المطمب الثاني البروتوكوالن اإلضافيان التفاقية الهاي 

المخطوطات، خصوصا مع استمر المجتمع الدولي في تطوير قواعد حماية 
،حيث تم إضافة 1954عزوف العديد من الدول عن االلتزام باتفاقية الىاي 

 1954البرتوكولين اإلضافيين باالتفاقية، البروتوكول اإلضافي األول لسنة 
، حيث نص بروتوكول األول المنعقد  1999والبروتوكول اإلضافي الثاني لسنة 

ولى، عمى منع تصدير الممتمكات الثقافية في مادتو األ 1954مايو/أيار  14في 
من طرف دولة االحتالل ووضعيا تحت الحراسة إذا ما تم تصديرىا، كما ألزمت 
الفقرة الرابعة من نفس المادة الدولة المحتمة التي تتعمد تصدير ممتمكات ثقافية 

 (2)موجودة عمى األراضي التي تحتميا بتعويض و تسميم ىذه الممتمكات.

،إضافة نوعية  1977لمبروتوكول اإلضافي األول التفاقية جنيف لقد كان 
في مجال التمييز بين األعيان المدنية واألىداف العسكرية، بحيث توّجو األعمال 
الحربية نحو ىذه األخيرة فقط،  وحتى عمى فرضية احتمال الشك في مدنية أو 

رسة مع الشك عسكرية موقع ما يستخدم كمكان عبادة أو متحف أو جامعة أو مد
في استعمالو لتقديم المؤازرة الفعالة لمعمل العسكري، فانو يفترض أن يفسر الشك 
لصالح األغراض المدنية تغميبا لمصمحة حماية اآلثار. وذلك ألن اليجوم عمى 

                                                           
مجمة الباحث لمدراسات  الحماية  القانونية لممخطوط العربي اإلسالمي الواقع و المأمول، دليمة رازي ، نادية رازي،( 1)

 .115،ص2014ديسمبر  األكاديمية ،عدد الرابع،
الخاص بحماية الممتمكات الثقافية في حالة النزاع  1954من البروتوكول األول التفاقية الىاي لعام  15/1المادة  (2)

المجنة الدولية لمصميب األحمر  ICRC، 14/05/1954ىاي في صدر في مدينة ال المسمح،
https://www.icrc.org  1916،سا24/06/2018تاريخ الزيارة. 

https://www.icrc.org/
https://www.icrc.org/
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الممتمكات الثقافية يمثل في بعض األحيان الوجو اآلخر لإلبادة الجماعية والتي 
 (1)تعد إحدى جرائم الحرب.

لم تقرر حماية خاصة ألماكن  1945ونظرا إلى أن اتفاقية الىاي لعام 
ودور العبادة، وىو ما نراه قصورا تم تداركو فيما بعد، إذ إن دور العبادة تمثل 
خزانا البأس بو يحتوي عمى آالف المخطوطات كما ىو الشأن بالنسبة لجوامع 

رمين الشريفين في البالد القرويين في فاس و الزيتونة بتونس واألزىر بمصر والح
الحجازية، وجوامع بغداد ودمشق وصنعاء وتممسان وغير ذلك مما يطول ذكره. 

ىذا  1949ألجل ىذا تدارك البروتوكول األول الممحق باتفاقيات جنيف لعام 
منو كالتالي " تحظر األعمال التالية: وذلك دون اإلخالل  53النقص فجات المادة 

المتعمقة بحماية األعيان الثقافية في حالة النزاع المسمح بأحكام اتفاقيات الىاي 
 .، وأحكام المواثيق الدولية األخرى الخاصة بالموضوع1954سنة 

أ_ ارتكاب أي من األعمال العدائية الموجية ضد اآلثار التاريخية أو األعمال 
 الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي الروحي لمشعوب.

 دام  مثل ىذه األعيان في دعم المجيود الحربي.ب_ استخ

 (2)ج_ اتخاذ مثل ىذه األعيان محال ليجمات الردع".

ولم تتوقف الجيود الدولية عند ىذا الحد من توفير الحماية لممخطوطات 
، الذي نص عمى 1999حيث تم إضافة البروتوكول الثاني التفاقية الىاي سنة 

رير المسؤولية الجنائية الدولية و اختصاص تعزيز قواعد الحماية الدولية وتق

                                                           
، 289، ص  4،ج  2014المعاصر، دار ىومة، الجزائر،  عمر سعد اهلل موسوعة القانون الدولي اإلنسانيينظر،  (1)

290. 
 لقانون،او  الفكر دار المالحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي اإلنساني دراسة مقارنة، آليات لطفي، أحمد (2)

 .91،92ص ،2007 المنصورة،



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلة 

                      لرابعالعدد: ا /المجلد: السابع  2019 ديسمبر

 

83 

 

القضاء الجنائي الدولي في حالة انتياك قواعد الممتمكات الثقافية في فترات النزاع 
 (1)المسمح.

وتعزيزا ليذه الحماية نص البروتوكول الثاني التفاقية الىاي ألول مرة عمى 
خطيرا التفاقية الىاي أن األفعال الماسة بالممتمكات الثقافية، والتي تعد انتياكا 

منو أن ارتكاب شخص ما عن  15وبروتوكوليا الثاني، فاعتبرت المادة  1954
 عمد ألي فعل من األفعال التالية جريمة:

 _استيداف ممتمكات ثقافية مشمولة بحماية معززة باليجوم.1

_استخدام ممتمكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخداميا في العمل 2
 العسكري.

_إلحاق دمار واسع النطاق بممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية 3
 وبروتوكوليا الثاني، أو االستيالء عمييا.

_استيداف ممتمكات ثقافية محمية بموجب االتفاقية و بروتوكوليا الثاني 4
 باليجوم.

_ارتكاب سرقة أو نيب أو اختالس أو تخريب لممتمكات ثقافية محمية بموجب 5
 (2)ة.االتفاقي

                                                           
مذكرة لنيل  فعالية قواعد القانون الدولي اإلنساني في حماية األعيان الثقافية أثناء النزاعات المسمح، البراىمي سفيان،(1)

 .17ص  ،2010/2011جامعة حسيبة بن بوعمي ،الشمف، كمية الحقوق و العموم السياسية، شيادة ماجستير،
الخاص بحماية الممتمكات الثقافية في  1954من ،البروتوكول الثاني التفاقية الىاي لعام  15/1المادة  ينظر، (2)

صميب األحمر المجنة الدولية لم ICRC، 26/03/1999حرر في مدينة الىاي في  حالة النزاع المسمح،
https://www.icrc.org  18:52،سا24/06/2018تاريخ الزيارة. 

https://www.icrc.org/
https://www.icrc.org/
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ليس ىذا فحسب بل أن الفقرة الثانية من نفس المادة، ألزمت كل دولة طرف 
في البروتوكول أن تعتبر الجرائم المذكورة، جرائم بموجب القوانين الداخمية، و 

 (1)فرض عقوبات عمى مرتكبييا

مواصمة ليذه الحماية و تعزيزا ليا، اعتبر النظام األساسي لممحكمة الجنائية 
جيو ىجمات ضد اآلثار )المخطوطات( من قبيل جرائم الحرب المعاقب الدولية تو 

من نظام المحكمة الجنائية الدولية "تعمد  8من المادة  9عمييا، حيث نصت الفقرة 
توجيو ىجمات ضد المباني المخصصة لألغراض الدينية أو التعميمية أو الفنية أو 

يات و أماكن تجمع المرضى و العممية أو الخيرية، و اآلثار التاريخية و المستشف
 (2)الجرحى، شريطة أن ال تكون أىدافا عسكرية".

و رغم ىذه الحماية التي أقرتيا االتفاقيات، لحماية المخطوطات إال أن الواقع 
العممي يبرىن عمى أن المخطوطات و األعيان الثقافية عموما عرضة لالعتداءات 

ما يستدعي التفكير في تفعيل المتعمدة من أطرف النزاع أثناء الحرب، و ىو 
مسؤولية األشخاص عن تمك االعتداءات و التي تعتبر انتياكا لقواعد لمقانون 

 (3)الدولي اإلنساني.

كما أننا نجد أن اتفاقية الىاي ألزمت الدول ببذل عناية، وليس تحقيق 
نتيجة، أي أن الدول المتحاربة تبذل العناية فقط بواجب المحافظة عمى تمك 

كن شريطة أال تستخدم لألغراض العسكرية، بمعنى أنو من حق الدول أن األما

                                                           
 .1954البروتوكول الثاني التفاقية الىاي لعام  15/2المادة  ينظر، (1)
المتحدة الدبموماسي اعتمد من قبل مؤتمر األمم  من نظام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، 9المادة (2)

،وفقا 2001يونيو1،تاريخ بدئ النفاذ1998لممفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ يوليو 
 .مكتبة حقوق اإلنسان ،جامعة منيسوتا،126لممادة

 .207،ص2عمر سعد اهلل، موسوعة القانون الدولي اإلنساني المعاصر،ج (3)
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تتعمل لضرب ىذه األماكن إما بالقول أنيا بذلت العناية قدر المستطاع، و إما أن 
 ىذه األماكن تحولت أو استخدمت ألغراض عسكرية.

ومن ىنا فإنو يتوّجب كما يقول الدكتور يحي الوناس بأن إعمال جزء كبير من 
. فكمكم راع وكمكم (1)اآلليات الحمائية تقوم عمى وعي المجتمع و منتخبيوىذه 

مسؤول عن رعيتو كما جاء في المبدأ اإلسالمي الخالد، كل واحد من موقعو 
ومركزه وسمطتو، وىذا ال يتأّتى إال عن طريق الوعي الشامل والمتكامل لإلرث 

 عبر األجيال. الحضاري الموجود وأىمية ديمومتو واستمراريتو وصيانتو

 الخاتمة 

ختاما لقد حظي المخطوط بعناية كبيرة في القانون الدولي اإلنساني  
خصوصا مع تطور ىذا الفرع من فروع القانون الدولي اإلنساني الذي أصبع يوفر 
الحماية حتى لألعيان الثقافية والتي تشمل المخطوطات ، فقد أوالىا اىتماما كبيرا 

األول والثاني الممحقين بيا ، والبرتوكول  1954من خالل اتفاقية الىاي لعام 
إضافة إلى نظام روما الذي اعتبر أن الجرائم المرتكبة ضد المخطوطات من قبيل 

 جرائم الحرب المعاقب عمييا.

 ومع ىذا ال تزال توجد بعض نقاط القصور التي تشوب ىذه الحماية وىي :

ات مما عدم تحديد مفيوم دقيق لمممتمكات الثقافية التي تشمل مخازن المخطوط -
يؤدي إلى عدم تصنيفيا و بالتالي خروجيا من األعيان المحمية بموجب القانون 
الدولي اإلنساني، لذا يجب تحديد أماكن تواجد ىذه المخطوطات مثال دور 

                                                           
مجمة رفوف العدد الثاني   ماية المخطوطات و خزائنيا في القانون الجزائري ،اآلليات القانونية لح وناس يحي،( 1)

 . 133ص  2013
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العبادة، المتاحف، المراكز الثقافية، مخازن المخطوطات و تصنيفيا ضمن 
 األعيان الثقافية المشمولة بالحماية . 

القانون الدولي اإلنساني عمى وجوب وضع شارات أو عالمات خاصة  لم ينص -
لمتعريف بأماكن وجود المخطوطة حتى يتم تمييزىا عن األعيان العسكرية و 
بالتالي حمايتيا من األعمال الحربية، ألجل ذلك نرى أنو يجب التنصيص قانونيا 

ار مواقع عمى وضع ىذه الشارات عمى مواقع تواجد ىذه المخطوطات، عمى غر 
المستشفيات والمدارس وىذا لتحقيق الغاية المرجّوة من وراء ذلك والمتمثمة في 

 ضمان الحماية المتكاممة والمضمونة.

إمكانية استخدام أماكن حفظ و خزائن المخطوطات ألغراض عسكرية و ىذا ما  -
يرفع الحماية عنيا تحت ذريعة الضرورة العسكرية. من ىنا وجب تقييد وضبط 

أ الضرورة العسكرية، وتحييد المواقع التي تتواجد فييا المخطوطات، وتجريم مبد
 من يستعمميا كأغراض عسكرية. 

عدم فعالية المسؤولية الفردية لمجرائم المرتكبة ضد األعيان الثقافية  -
)المخطوطات (، وىذا لما يعاب عمى نظام المحكمة الجناية الدولية في متابعة 

رتكبوا أعماال عدائية اتجاه خزائن المخطوطات ، و عدم مجرمي الحرب الذين ا
إلزاميم بدفع التعويضات المناسبة، والتي عمى كل حال ال يمكن أن تعّوض نفائس 

 المخطوطات التي ال تقّدر بثمن ميما ارتفع حجمو.

ضرورة تفعيل دور المحكمة الجنائية في حماية خزائن المخطوطات من  -
 عرض لو أثناء الحروب.التخريب والدمار التي تت

ضرورة توعية ونشر ثقافة الحفاظ عمى المخطوطات لدى األفراد مدنيين كانوا  -
أو عسكريين، وذلك بالتعريف وتدريس قواعد القانون الدولي اإلنساني ال سيما ما 
يتعمق منو بحماية المخطوطات ، من خالل البرامج الدراسية والوسائل اإلعالمية 
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تفعيل الخطاب الديني المسجدي وجعمو في صمب ىذه القضية المختمفة. وضرورة 
الحيوية، وأن إحياء المخطوط وحمايتو ىو إحياء لجيود أعالم ومفكرين بذلوا 
الغالي والنفيس إلنارة درب البشرية، ومّدىا بعصارة األفكار، وما سمف من اآلثار 

 واألخبار. واهلل ال يضيع أجر من أحسن عمال.

 المراجعقائمة المصادر و 

 االتفاقيات

 14_ اتفاقية الىاي لحماية الممتمكات الثقافية، في حالة النزاع المسمح،
 .hrlibrary.umn.eduجامعة منيسوتا، مكتبة حقوق اإلنسان 1954أيار/مايو

الخاص بحماية الممتمكات  1954_ البروتوكول األول التفاقية الىاي لعام 
،  14/05/1954في مدينة الىاي في الثقافية في حالة النزاع المسمح، صدر 

ICRC  المجنة الدولية لمصميب األحمرhttps://www.icrc.org  تاريخ الزيارة
24/06/2018. 

الخاص بحماية الممتمكات  1954_ البروتوكول الثاني التفاقية الىاي لعام 
، 26/03/1999الثقافية في حالة النزاع المسمح، حرر في مدينة الىاي في 

ICRC  المجنة الدولية لمصميب األحمرhttps://www.icrc.org  تاريخ الزيارة
24/06/2018. 

ام روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية، اعتمد من قبل مؤتمر األمم _ نظ
المتحدة الدبموماسي لممفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ يوليو 

منو، جامعة منيسوتا،  126، وفقا لممادة2001يونيو  1، تاريخ بدئ النفاذ1998
 .hrlibrary.umn.eduمكتبة حقوق اإلنسان

 
 

https://www.icrc.org/
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 ت و المقاالت و الرسائل الجامعية المجال

البراىمي سفيان، فعالية قواعد القانون الدولي اإلنساني في حماية األعيان  .1
الثقافية أثناء النزاعات المسمح، مذكرة لنيل شيادة ماجستير، كمية الحقوق 

 .2010/2011و العموم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعمي ،الشمف،

جاسم زور، حماية األعيان الثقافية في القانون الدولي اإلنساني، الممتقى  .2
-9الدولي الخامس )حرب التحرير الجزائرية والقانون الدولي اإلنساني ( 

 جامعة حسيبة بن بوعمي الشمف.  10/11/2010
صالح عبد الرحمان الحديثي، الحماية الدولية لمتراث الثقافي العالمي،  .3

 ، 2008/ 2007العراق ، حالة  في ضوء
https://www.researchgate.net.  

نادية رازي، دليمة رازي، الحماية  القانونية لممخطوط العربي اإلسالمي  .4
الواقع والمأمول، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية ،عدد الرابع، ديسمبر 

2014. 
انون وناس يحي، اآلليات القانونية لحماية المخطوطات و خزائنيا في الق .5

 . 2013الجزائري، مجمة رفوف العدد الثاني، 

 الكتب:
 

أحمد لطفي، آليات المالحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي اإلنساني  .1
 .2007دراسة مقارنة، دار الفكر و لقانون،المنصورة،

عبد الكريم عموان، الوسيط في القانون الدولي العام، مكتبة الثقافة لمنشر  .2
 .1997دن، طبعة أولى،والتوزيع، عمان األر 

عمر سعد اهلل، معجم القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات  .3
 .2007الجامعية، بن عكنون الجزائر
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 .2014عمر سعد اهلل، موسوعة القانون الدولي اإلنساني ،دار ىومة، .4
محمد، لطفي، آليات المالحقة في نطاق القانون الدولي اإلنساني، دراسة  .5

 .2006والقانون،المنصورة،مقارنة، دار الفكر 
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/ الجزائرأدرار -أحمد دراية جامعة ،بوفلجه حرمه الدكتور:  

 البريد اإللكتروني :harma8@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

والتعليمي المدرسة الكنتية الرقادية بزاوية كنتة ودورها التربوي  

 
The School of al- kuntiyah al-Reggadiyah in Zawyet Kunta  and Its 

Educational Role 

 23/12/2019: تاريخ النشر 27/11/2019:تاريخ القبول 23/05/2019:اإلرسال تاريخ

رجع أصؿ قبيمة كنتة إلى فاتح إفريقيا، عقبة بف نافع الفيرم، كما ي :الممخص
يرجع أصؿ التسمية الكنتية إلى جدىـ سيدم محمد الكنتي الكبير بف سيدم 
عمي، نسبة إلى جد أمو " كنت"، كمف أبناء الشيخ سيدم أحمد البكام ابف 

الدعكة إلى  سيدم محمد الكنتي تفرعت القبيمة في الربكع اإلفريقية، حاممة لكاء
اهلل، بإقامة المدارس الدينية، كنشر العمـ، كاالستفادة مف العمماء، كمرافقتيـ 
في سائر األقطار؛ مما نتج عنو تبني الطريقة القادرية، التي اخذىا الشيخ 
سيدم عمر الشيخ عف العالمة سيدم محمد بف عبد الكريـ المغيمي، فعممكا 

نشاء المدارس، كم ف تمؾ المدارس المدرسة الرقادية بزاكية عمى نشر الطريقة كا 
كنتة الجزائرية، التي يعكد الفضؿ في تأسيسيا لمشيخ سيدم أحمد الرقادم بف 
سيدم محمد الرقاد بف الشيخ سيدم عمر الشيخ، فقد قامت ىذ المدرسة منذ 
ذلؾ بأدكار تعميمية كتربكية ميمة؛ تجمى ذلؾ في المنيج الدراسي المعتمد 

، كمرافقة الشيكخ لمتعممييـ عمميا مكاد التدريستعاطي عمى التدرج في 
 كتربكيا.

المدرسة الكنتية، الرقادية، الكنتي، زاكية كنتة، الطريقة  الكممات المفتاحية:
 ، التربية، التعميـ.القرآفالقادرية، 

mailto:harma8@gmail.com
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 Astract  :  

The origin of the tribe of Kunta goes back to  Uqba 

ibn Nāfiʿ al-Fihri, and the origin of the name is attributed 

to their grandfather, Sidi Mohammed al-Kinti, the eldest 

son of Sidi Ali, relative to the grandfather of his mother 

Kent, and the sons of Shaykh Sidi Ahmed al-Bakkay, the 

son of Sidi Mohammed al-Kinti, In the African continent, 

the tribe has mobilized the banner of ad-da’wa, the call to 

God, to establish religious schools, and spread science, and 

to benefit from scientists, and accompany them in different 

countries.  This led to the adoption of the Qadiriyah 

Brotherhood, which was taken by Shaykh Sidi Umar al-

Shaykh from Sidi Muhammad ibn Abdul-Karim al-

Maghili. They worked to spread al-Qadiriyah Brotherhood 

and established schools. Amongst these schools, al-

Reggadiya School in Zawyet Kunta in the South of 

Algeria, which was founded by Shaykh Sidi Ahmed El-

Reggadi Ben Sidi Muhamad El-Reqqad Ibn Shaykh Sidi 

Umar Shaykh. The school has since then played an 

important educational role. That can be noticed in the 

curriculum-based gradual deal in the use of courses, and 

the  elders’ accompanying  to their students scientifically 

and educationally. 

Keywords: Al-Kuntiya School, Al-Regqadiya, Al-Kunti, 

Zawyet Kunta, al-Qadiriyah,  Qur'an، Islam, Education, 

Teaching. 
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 المقدمة:
تعد قبيمة كنتة مف أىـ العشائر العربية التي حممت عمى عاتقيا نشر 
اإلسالـ، كتعاليـ الديف في المغرب العربي، كمنو إلى دكؿ إفريقية عديدة، مف لدف 
قدـك جدىـ؛ فاتح إفريقيا كالمغرب، عقبة بف نافع الفيرم، دفيف بسكرة مف أرض 

حفاده مف بعده عف تمؾ الرسالة الزاب بالجزائر، إلى يـك الناس ىذا؛ كلـ يتخؿ أ
كالميمة التي جاء مف أجميا فاتحا؛ ألف الفتح ال يتعمؽ بإخضاع األرض لدكلة 
اإلسالـ؛ بؿ يتـ بإخضاع العباد لديف اإلسالـ، كىي الميمة التي َفِيـ األبناء 
كاألحفاد كيؼ يتحممكنيا، حتى استكعبكا أجزاء ليست بالقمية مف إفريقيا، كجعمكىا 

اإلسالـ، كتدعك لو، كذلؾ بما قامكا بو مف تعميـ الناس في حميـ كترحاليـ، تديف ب
كالعمؿ عمى تربيتيـ كتقكيـ سمككيـ؛ فكاف الكاحد منيـ مدرسة إذا أقاـ، كمدرسة 
إذا ارتحؿ، فأسسكا المدارس القارة كالمترحمة، كتبعيـ في ذلؾ األبناء، كمف تمؾ 

؛ التي تعتبر لكنتية الرقادية بزاوية كنتة""المدرسة االمدارس القارة المشيكد ليا 
مف أىـ المراكز العممية، كالركافد الثقافية بمنطقة تكات، ىذه المدرسة التي أكرمني 
اهلل بمعاصرة ثالثة مف مشايخيا كالجمكس إلييـ كاألخذ منيـ، كخصكصا الشيخ 
 الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي، الذم الزمتو كسجمت عنو إفادات ميمة، ثـ
ابنو الحاج عبداهلل الشاب الذم لـ يعمر طكيال عمى رأس ىذه المدرسة، ثـ الحاج 
محمد بف مصطفى الكنتي حفظو اهلل ػػ أخ الحاج امحمد الكنتي ػػ، كقد أفدت منو 
كاخذت منو إفادات، كىك ال يزاؿ يعمؿ عمى تجديد المدرسة مف حيث المنيج 

 ينفع بو.كاليياكؿ، نسأؿ اهلل أف يبارؾ في عمره كأف 

فماىي الظركؼ التي ساىمت في إنشاء ىذه المدرسة؟ ما ىك الدكر التربكم 
 التعميمي الذم قامت بو الزاكية الكنتية الرقادية منذ نشأتيا إلى يكمنا ىذا؟ 

ىذه األسئمة كغيرىا ىي ما سأحاكؿ اإلجابة عنو في ىذه الكرقة البحثية، 
التعرض لرحمة العائمة، كما  معتمدا المنيج االستقرائي الكصفي، مف خالؿ
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صاحبيا مف تأسيس لمراكز عممية عديدة، حتى الكقكؼ عمى المدرسة الرقادية؛ 
 إلبراز دكرىا التربكم كالتعميمي مف خالؿ المنيج كالقيميف عميو.

كقبؿ التطرؽ إلى اإلجابة عف ىذه األسئمة أكد أف أنكه أف ىذه الدراسة  
مع أنني تتبعت السياؽ التاريخي الذم نتج عنو ليست دراسة تاريخية لقبيمة كنتة، 

تأسيس المدرسة التي تكقفت عندىا إلبراز دكرىا التربكم ىي خاصة؛ كذلؾ 
لخصكصيتيا برعاية أحد أىـ الطرؽ التربكية في السمكؾ كىي القادرية، فيدؼ 
الدراسة ليس لبياف الجانب التعميمي في تكات عمكما بقدر ماىك تعريؼ بيذه 

لتي  ىي نتاج لرحمة العائممة الكنتية، كأحد أىـ حمقاتيا؛ ىذه الحمقة التي المدرسة ا
تكقفت عندىا ليست ىي األخيرة؛ بؿ تكاصمت السمسمة بعدىا في تأسيس المدارس 
كالزكايا كزاكية الشيخ سيد المختار الكبير بأزكاد، كزاكية  أتمية التي أنشأىا حفيده 

و َمحمد بام، كغيرىما، كقد تحدث بكؿ سيدم عمر، كالتي ذاع صيتيا أياـ ابن
مارتي في كتابو كنتة الشرقيكف عف ىذه الزكايا ككنو اىتـ بزكايا األزكاد كلـ 
يتطرؽ إلى المدرسة الرقادية بزاكية كنتة؛ لككنيا أسست قبؿ عصره، كلكجكدىا 
بأرض تكات؛ كلتأخر ىذه الزكايا في التأسيس عف المدرسة قيد الدراسة أىممت 

إلييا حفاظا عمى المكضكع مف التشعب، كترؾ المجاؿ لدراسات أخرل التطرؽ 
تخص كؿ مدرسة عمى حدة، فإف مدارس كنتة كزكاياىا أكبر مف أف تشمميا كرقة 

 مقاؿ، نظرا النتشار القبيمة في  ربكع األصقاع اإلقريقية.

 قبيمة كنتة وانتشارها

لمفاتح العظيـ سيدنا عقبة بف تكاد تتفؽ المصادر التاريخية عمى نسبة القبيمة 
ألرض  (1)نافع الفيرم؛ إال أف حمميا لمقب كنتة لـ يعرؼ إال بعد قدكميا األكؿ

تكات ػػ أدرار حالياػػ بالجزائر؛ حيث تشير ذات المصادر أف سيدم عثماف بف 

                                                           
 إشارة إلى قدـك ثاف ألفراد القبيمة سنتحدث عنو الحقا. (1)
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كاف أكؿ النازليف بتكات، فاستكطف ىك كابنو سيدم يحي كحفيده سيدم  (1)ييس
عمي قرية عزم، بدائرة فنكغيؿ، كالية أدرار الجزائرية. كقد كاف سيدم عمي 

ـ(، فكاف يخرج إياـ المرابطيف إلى 14ق/8المذككر معاصرا لدكلة أبي فراس )ؽ
يا "أىكل" بنت محمد الصحراء كجبؿ حساف يأخذكف عنو األكراد، فتزكج امرأة  اسم

، رئيس قبيمة إيدككؿ الصنياجية، فكلدت لو ابنو سيدم  بف ألـ  بف كنت بف ـز
، ثـ سافر إلى المغرب برسـ الدراسة، (3)، كتربى في أخكالو أيدككؿ(2)محمد الكنتي

فتزكج مف جيرانو  (4)كبعدىا استكطف المنطقة الكاقعة بيف الساقية الحمراء كتيرس،
زكجتو ىذه كلدا أسماه أحمد؛ المعركؼ بعد ذلؾ بأحمد البكام  تجكانت، فرزؽ مف

. كقد (6)كىك كما قيؿ آخر األفراد العشر مف آؿ عقبة المستجاب (5))بكدمعة(
ـ(، كىك الذم يعكد لو الفضؿ في انتشار 16ـ، 15عاش طرفا مف القرنيف )

اة لإلسالـ بيف العائمة الكنتية، كتكزعيا في الربكع اإلفريقية، كما جعؿ مف كنتة دع
الزنكج، كقد عاش أطكار فترات حياتو بكالتة، كتزكج ىك اآلخر امرأة مف تجكانت، 

، كأبك بكر الحاج، كعمر (7)رزؽ منيا بثالثة أكالد ىـ: محمد الكنتي الصغير

                                                           
اسمو سيدم عبد اهلل دفيف مستغانـ، بف دكماف بف كرد بف العاقب بف عقبة المستجاب بف نافع الفيرم. انظر:  (1)

الشيخ سيدم محمد الخميفة؛ الطرائؼ كالتالئد؛ تحقيؽ: يحي كلد سيدم يحي؛ دار المعرفة؛ الجزائر طبع بمناسبة 
 .1/217؛ 2011تممساف عاصمة الثقافة اإلسالمية. 

 نسبة إلى جد أمو "كنت". ؛نتيلقب الك (2)
حماه اهلل كلد السالـ؛ دار  :سيدم محمد الخميفة الكنتي؛ الرسالة الغالكية المسماة مبردة الغميؿ كشافية الغؿ؛ تحقيؽ (3)

 .198 – 195الكتب العممية؛ بيركت لبناف؛ ص 
دكتكراه في التاريخ؛ جامعة كىراف؛ أشراؼ: ختار الكنتي الكبير بأزكاد؛ رسالة مأحمد الحمدم؛ المساىمة العممية لم (4)

 .94؛ ص2008ػ  2007/ 1429ػػ 1428عبد المجيد نعمية؛ سنة:
يقاؿ أنو سمي ذلؾ ألف صالة فاتتو مع الجماعة فبكى عمييا أربعيف سنة، كشؽ عف قبره بعد مدة طكيمة لغرض ما  (5)

 يذا االسـ.كا دمعة عمى خده كىك ضاحؾ كصار تمييزا لو عمف سمكا بعده بدفكج
الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى بف عمر الرقاد الكنتي، التعريؼ بالشيخ سيدم أحمد الرقاد مؤسس المدرسة  (6)

 .06؛ ص2001الكنتية بأدرار؛ ممتقى الزكايا بأدرار سنة 
 الصغير تمييزا لو عف جده ألبيو سيدم محمد الكنتي الكبير. (7)
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، كتفرعت القبيمة مف ىؤالء الثالثة الذيف شكمكا مع كالدىـ نكاة المراكز (1)الشيخ
 ممكا عمى تأسييا كانتشارىا.العممية كالدعكية، كع

 تأسيس المدارس الكنتية وانتشارها

سار الشيخ أحمد البكام عمى مسيرة أجداده في نشر العمـ كتعميـ القرآف 
رشاد الناس، كقد سألو أبناؤه عف نسبيـ يكما قائميف لو: " إلى مف ننتسب؟ فقد  كا 

يت الشريؼ، كبعض اختمفت عمينا المقالة في ذلؾ، فبعض يرفع نسبنا إلى أىؿ الب
إلى بني أمية، كبعض إلى فير، فقاؿ: أرجئكني إلى غد أخبركـ بنسبكـ، فمما 
أصبحكا، غدكا عميو؛ فإذا بيف يديو جفنة كدكاة كقمـ، فقالكا: أخبرنا عف نسبنا؟ 
فأشار إلى الجفنة، كقاؿ: ىذه أمكـ، كأشار إلى القمـ، كقاؿ: ىذا أبككـ؛ فمف قاـ 

العمـ النافع؛ فنسبو أعرؽ األنساب، كمف ضيعيما فال  منكـ باإلنفاؽ كتحصيؿ
، فعمؿ عمى تأسيس المراكز العممية، التي أصبحت قبمة يحج ليا (2)نسب لو"

الطمبة كالمريدكف مف شتى الجيات، لمتزكد مف معينيا، كالتمسؾ بآدابيا 
فريقية، كسمككياتيا، فأنشأ ىك كأبناؤه كأحفاده الزكايا كالمدارس في شتى المناطؽ اإل

 كمف تمؾ الزكايا المدارس:

 مدرسة والتة بموريتانيا .1

كىي التي أسسيا الشيخ سيدم أحمد البكام بف الشيخ سيدم محمد الكنتي، 
ق(، كقد ذاع صيتيا، كشاع خبرىا، حتى تأثرت بيا جمكع 758في حدكد عاـ )

البكام عمى مف القبائؿ العربية كاألعجمية كالبربرية، كقد عمؿ الشيخ سيدم أحمد 
إسالـ الزنكج مف الدكؿ اإلفريقية، حتى أجابكا دعكتو؛ مما جعؿ أىالي دكلة 

                                                           
 21تي؛ مرجع سابؽ؛ صالشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكن  (1)
يحي كلد سيد أحمد؛ ديكاف الصحراء الكبرل؛ دار المعرفة )منشكرات كزارة الثقافة الجزائرية في إطار الميرجاف  (2)

 .1/37(؛ 2009اإلفريقي سنة 
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السنغاؿ يطالبكه بأف يقيـ ليـ مدرسة عندىـ، فأجابيـ لطمبيـ. كقد خمفو عمى 
 . (1)المدرسة بعد كفاتو ابنو الشيخ سيدم محمد الكنتي الصغير

 مدرسة دكار بالسنغال .2

اؿ أجاب الشيخ سيدم أحمد البكام طمبيـ، عمى إثر طمب أىؿ دكلة السنغ
، كقد بنكا لو مسجدا كمدرسة، فمكث فييـ معمما كمرببا (2)فبعث إلييـ ابنو أبابكر

كداعيا، كال زاؿ أحفاده مف اليمَّاؿ الكنتييف قائميف باألمر، منتيجيف نيج ابائيـ، 
، كفي (4)ة، كفي التكحيد العقيدة األشعري(3)معتمديف في الفقو المذىب المالكي
، كما ىك شأف (6)؛ متأثريف بالطريقة القادرية(5)التصكؼ كالسمكؾ الطريقة الجنيدية

 .(7)عمـك الزكايا الكنتية

 الشيخ بن الشيخ سيدي أحمد البكايمدرسة الشيخ سيدي عمر  .3
بدت عمى الشيخ سيدم عمر الشيخ ابف الشيخ سيدم أحمد البكام عالمات 

نشأ في حجر كالده، كنيؿ مف عممو، كرغبة في النبكغ منذ الصبا، كىك الذم 
االستزادة مف العمـ كانت لو رحالت عممية متنكعة، فسافر إلى مصر، كالشاـ، 
كالحجاز. كتصدر لمتدريس قبؿ أف يبمغ العشريف مف العمر، كبعد طكؿ الترحاؿ 
نزؿ بأرض التكركر، كسكف تنبكتك، حيث بقي فييا مدة ال تزيد عف الثالث 

 .(8)سنيف

                                                           
 22، 21الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي؛ مرجع سابؽ؛ ص (1)
 كىك جد اليمَّاؿ مف الكنتييف.  (2)
 اإلماـ مالؾ بف أنس.نسبة إلى  (3)
 نسبة إلى أبي الحسف األشعرم. (4)
 نسبة إلى أبي القاسـ الجنيد. (5)
 نسبة إلى الشيخ عبد القادر الجيالني. (6)
 .21الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي؛ مرجع سابؽ؛ ص (7)
 .23الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي؛ مرجع سابؽ؛ ص  (8)
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التقاء الشيخ سيدي عمر بالعالمة سيدي محمد بن عبد الكريم المغيمي، 
 ومصاحبته

بينما الشيخ سيدم عمر الشيخ بتنبكتك إذ أقبؿ عميو الشيخ المغيمي مف أرض 
اليكصة، قاصدا التكركر كالمغرب األقصى، برسـ الدعكة إلى اهلل، كبعد مناقشة 

يمي بأف أصؿ الشيخ اعمر كمنشأه كمحاكراة عممية بينيما، كبعد عمـ الشيخ المغ
مف نكاحي المغرب، تخمى عف كجيتو لممغرب كقاؿ لو: "إف أرضا يأتي منيا مثمؾ 
في حداثة سنؾ ال تحتاج إلى مثمي". بعد ذلكـ الحكار العممي بيف الشيخيف 
التحمت المدرستاف الكنتية كالمغيمية بطمب الشيخ سيدم عمر المصاحبة مف 

األخير عمى ذلؾ، ليعكد الشيخ سيدم عمر لمسياحة  المغيمي، كمكافقة ىذا
كالتجكؿ في األرض، لكف ىذه المرة برسـ الدعكة إلى اهلل كنشر العمـ، فشيدا الشاـ 
كمصر كأرض بكر ككائؿ كالحجاز، كأخيرا استقر بيما المقاـ بأرض تكات، فنزال 

نا مساعدا، ، فقاـ الشيخ المغيمي مدرسا كمعمما، كالشيخ عمر معي(1)بكاد بكعمي
ق(، كقد مكنو الشيخ المغيمي قبؿ كفاتو مف 909حتى تكفي الشيخ المغيمي سنة )

 .(3)سنة(25، كأذف لو في أكرادىا، كقد دامت صحبتيما )(2)الطريقة القادرية

 عودة الشيخ سيدي عمر الشيخ إلى بمدته
كبعد كفاة الشيخ المغيمي بأرض تكات عاد الشيخ سيدم عمر الشيخ إلى 

رأسو بكاد نكف، كبو حط عصا الترحاؿ، كأسس مدرستو في حدكد سنة مسقط 
ق(. كقد خمفو في مدرستو ابنو الشيخ أحمد 960ق(. كمات شييدا عاـ)913)

                                                           
 .ة أدرار الجزائرية كبيا بقع ضريح الشيخ المغيمييإحدل قرل زاكية كنت كال  (1)
ىػ( ببغداد، كاخذىا عنو بعرفة 561ػػ 470الطريقة القادرية ىي رابطة ركحية أسسيا الشيخ عبد القادر الجيالني ) (2)

كؿ مف نشرىا بالسكداف الشيخ أياـ الحج الشيخ أبك مديف شعيب األندلسي كرجع بيا إلى المغرب كعمؿ عمى نشرىا، كأ
الميالدم( ثـ تبنتيا العائمة الكنتية كالفالنية. أنظر: آدـ عبد اهلل األلكرم؛ 15المغيمي ثـ سيدم أحمد البكام في القرف )

اإلسالـ في نيجيريا كالشيخ عثماف بف فكديك الفالني؛ مركز التعميـ العربي اإلسالمي؛ أجيجي ػػ نيجيريا؛ 
 43صـ؛ 1978ىػ/21398ط
 .24، 23الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي؛ مرجع سابؽ؛ ص  (3)
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؛ مدرسا، كمعمما، كمقدما في األكراد القادرية، ثـ خمفو ابنو محمد المعركؼ  الفيـر
، ثـ ابنو أحمد الرقادم بف الشيخ محمد الرقاد،  بالرقاد بف الشيخ سيدم أحمد الفيـر

 .(1)كىك مؤسس مدرسة زاكية كنتة الرقادية المشيكرة بأرض تكات

كمف ىذا الفرع الكنتي مف أبناء الشيخ سيدم عمر الشيخ، تفرعت مدارس  
كثيرة، كاشتير بيا أعالـ حازكا السبؽ عمى أقرانيـ، منيـ الشيخ سيد المختار 

الخميفة بف الشيخ سيدم المختار،  الكبير، كالشيخ محمد بام بف عمر بف محمد
الكنتية الرقادية كالشيكخ الرقادييف كغيرىـ. كمف أىـ المدارس الكنتية المدرسة "

 بزاكية كنتة بكالية أدرار الجزائرية". 

 (2)تأسيس المدرسة الكنتية الرقادية بزاوية كنتة

 النزول بالمنطقةأوال: 
المغيمي لممنطقة،  مر معنا قدـك الشيخ سيدم عمر الشيخ مع الشيخ

، ليأتي أحد أحفاد سيدم عمر الشيخ، كىك سيدم (3)كاستقرارىما بكادم بكعمي
أحمد الرقادم بف سيدم محمد المعركؼ بالرقاد ابف سيدم عمر الشيخ بف سيدم 
أحمد البكام بف سيدم محمد الكنتي الكبير، كذلؾ فرارا مف كاد نكف، بعد ما دعي 

فاستثقميا كفّر ىاربان بنفسو، بعد أف انتشرت أخباره كانتفعت لخّطة القضاء ىناؾ، 
 .(4)بو جماعة

كمف كثرة المخاكؼ ككثرة الحركب في تمؾ األزماف، عـز عمى الرحيؿ، فيّيأ  
لمسفر أسبابو، كقصد أرض تكات، فخرج في قكافؿ كانت ترد تكات لمتجارة، حتى 

                                                           
 .23،24الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي؛ مرجع سابؽ؛ ص  (1)
 كمـ( جنكبا.75كتقع بكالية أدرار الجزائرية، حيث تبعد عف مقر مدينة أدرار بحكالى ) (2)
 كمـ.10يقع جنكب مدينة زاكية كنتة ب  (3)
 .06. الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي، مرجع سابؽ ص 1/278مد الخميفة؛ الطرائؼ كالتالئد؛ سيدم مح (4)
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د بف مكسى؛ الشريؼ كصؿ كادم الساكرة، كنزؿ ضيفا عند الشيخ سيدم احم
المشيشي، كاستشاره في أراض لإلقامة، فأشار عميو  بأرض تكات، كأكصاه باف 

كأخبره بأنو ىك مف سيعيف  (1)يتصؿ بالشيخ سيدم عبد القادر بف عكمر بزاكيتو،
لو بمقر إقامتو، فامتثؿ الشيخ أحمد الرقادم أمر الشيخ سيدم احمد بف مكسى، 

كغيؿ" كنزؿ عند الشيخ سيدم عبد القادر كجّد السير حتى كصؿ أرض "فن
المذككر في زاكيتو، كالذم أشار عميو بجية إقامتو، فنزؿ بنكاحي المنطقة التي 

قصكرىا  (2)سيتخذىا مقرا لزاكيتو، كسأؿ عف مالكي األرض، فادعتيا ثالث عشائر
. قمت: كنزؿ (3)محيطة بتمؾ األرض فاشتراىا بحدكدىا مف كؿ قبيمة عمى حدة

سيدم احمد بف محمد الرقاد بأرض المدرسة الكنتية سنة تسعة مئة كتسعة الشيخ 
 نياية القرف العاشر. (4)ق(999كتسعكف )

 ثانيا: تأسيس المدرسة
؛ أم القرف (5)ق(1059ثـ أسس الشيخ سيدم احمد الرقادم زاكيتو سنة )

اليداية ، فجعؿ منيا مدرستو لتحفيظ القرآف، كتعميـ العمـ، كالتربية ك (6)ـ(17ق/11)
اليداية كالداللة باهلل عمى اهلل، كاستدعى لتعميـ القرآف فييا السيد محمد اإلماـ ك 

 الجعفرم البكحامدم، كاختص ىك بتدريس العمـك رضي اهلل عنو.

ككاف رحمة اهلل عالما مفكىا عامال مربيا، قاؿ الشيخ سيد المختار: " كاف 
مما كدينا، مع ما ظير الشيخ سيدم احمد بف محمد الرقاد مف أكابر أكلياء اهلل ع

عمى يديو مف الكرامات كخكارؽ العادات، التي ال تكاد تحصى كثرة، ككاف كثيران 

                                                           
 كـ.27ر، مقر دائرة كبمدية فنكغيؿ، تقع جنكب مدينة أدرار بحكالي ادكىي المعركفة إلى اآلف بزاكية سيدم عبد الق (1)
 .1/242نظر: حكتية محمد؛ تكات كاألزكاد؛ اكالمقاطبة.  ،كأكالد أحريز ،أكالد عزم :ىذه العشائر ىـ (2)
 .7الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي، مرجع سابؽ ص   (3)
 .8الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي؛ مرجع سابؽ؛ ص  (4)
 1/273( 1السطر:  ،)انظر ىامش التحقيؽ سيدم محمد الخميفة؛ الطرائؼ كالتالئد؛ (5)
 .2/553 حكتية محمد؛ تكات كاألزكاد؛ (6)
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يَّةن َطيَِّبةن ما يقكؿ في سجكده:  ِإنََّؾ َسِميُع ترثني   ۖ  َربِّ َىْب ِلي ِمف لَُّدنَؾ ُذرِّ
أكلياء عمماء ؛ فأجاب اهلل دعكتو، فانتشرت ذريتو، فكانت سبع بنيف  (1)الدَُّعاءِ 

نجباء، قد انتشر عنيـ مف العمـ كالحكمة مالـ ينتشر عف بيت مف بيكت الكالية 
إال أف يككف بيت عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو، كبقي بيا إلى أف تكفى بيا 

 .(2) ق(1063رحمو اهلل يـك الثالثاء أكؿ شكاؿ سنة )

 ربوي والتعميمي لممدرسة الرقاديةثالثا: الدور الت
يتمثؿ الدكر التربكم كالتعميمي ليذه المدرسة في المناىج الدراسية التي 
اعتمدتيا، كتنكع مقرراتيا العممية كالتربكية، ككذا أعداد الكافديف عمييا مف مختمؼ 
األصقاع اإلفريقية ككذا المشايخ الذم تداكلكا عمى القياـ بالتدريس فييا، كأىـ 

خارجو، كمع ذلؾ الزخـ العممي كاف التكجيو المدارس المتفرعة عنيا داخؿ الكطف ك 
التربكم كالسمككي مف خالؿ اعتماد مقررات ألرباب الرقائؽ كالتصكؼ، إضافة إلى 
تبني الطريقة القادرية التي أخذىا جدىـ الشيخ سيدم اعمر الشيخ عف الشيخ 
المغيمي؛ حتى صارت الطريقة معركفة بيـ؛ حيث عممكا عمى نشر أكرادىا في 

نحاء القارة. ىذا كقد ترؾ مؤسس المدرسة الشيخ سيدم أحمد الرقادم مختمؼ أ
كصية ألبنائو مف بعده يكصييـ فييا بالتعمـ كالتدريس كالتربية كالدعكة إلى اهلل 
كاالستقامة في الحياة، كاإلحساف إلى آؿ بيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

ة كنتة؛ كىـ أبناء مكالم بصفة عامة، كالشرفاء الذيف يقطنكف معيـ بقصر زاكي
ىذه الكصية التي تمخص النيج الذم  (3)امحمد بف محمد بالمعركؼ بحمك بمحاج.

 .تسير عميو كنتة كقبيمة، كالمدرسة الرقادية كمؤسسة عممية تربكية دعكية

                                                           
 .38آؿ عمراف؛ اآلية  (1)
 .274، 1/273سيدم محمد الخميفة؛ الطرائؼ كالتالئد؛  (2)
 .245، 1/244حكتية محمد؛ تكات كاألزكاد؛  (3)
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كعميو فيذا الدكر تترجمو مناىج التدريس كمدخالت، كالطمبة كفئة مستقبمة، 
يذ، كالمدارس المتفرعة ركافد لممدرسة األـ، كااللتزاـ كالشيكخ كقائميف عمى التنف

بالمنيج كاتباع السمكؾ القكيـ، كالقياـ باإلصالح بيف األفراد كالجماعات، كحفظ 
، كمخرجات ليذه المدرسة. (1)حقكؽ الناس كذككا الفضؿ، كالدعكة إلى اإلسالـ

 كذلؾ يتمثؿ فيما يمي:

 تأسيسهاالمنهج التعميمي والتربوي لممدرسة إبان 
أما المنيج الدراسي فقد بني عمى تدرج المستكيات، فكاف الشيخ المؤسس 
رحمة اهلل عميو يرتب دركسو ثالث مراحؿ: مرحمة المبتدئيف كالمتكسطيف كأىؿ 
النياية، كيخاطب كؿ شخص بما ينػػػػػػػػاسب عقمو كيكافؽ مقامو، فمكؿ مرحمة 

الذم ىك األساس الذم تبنى عميو برنامجيا كمقرراتيا، كىذا غير تحفيظ القرآف 
 مختمؼ المراحؿ.

 المرحمة األولى الخاصة بالمبتدئين
كمف مقرراتيا: في الفقو: قراءة ابف عاشر، كمقدمة ابف رشػػد، كرسالة بف  

 أبي زيد القيركاني 

كفي النحك: باألجركمية، كالممحة الحريريػػػػػػػػة كخالصة ابف مالؾ النحكية، 
ككانت دراستو لممتفكقيف في ىذه المرحمة في النحك؛ في مغني المبيب عف كجكه 
األعاريب البف ىشاـ، ككاف يقرأ الخالصة غالبا بشرح المككدم أكال، كاألشمكني 

اشية، كشرح ابف ىشاـ عمى ثانيا، ككاف يشرح بالتصريح عمى التكضيح ح
 الخالصة. 

                                                           
 1/69يحي كلد سيد أحمد؛ ديكاف الصحراء الكبرل؛  (1)
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 المرحمة الوسطى
 : كاف يشرح المية الزقاؽ المالكي، مع رسالة ابف أبي زيدفي الفقه

 في عمـ التجكيد: كاف يقرأ الجزرية، كابف بّرم.

 في العقػػػائد: كتب السنكسي، كجكىرة التكحيد، 

كالطرفة لمحمد : البيقكنية، كنخبة األَثر البف حجر، في مصطمح الحديث
 العربي الفاسي.

 : يقرأ نظـ المقنع.في عمم المواقيت

 مرحمة أهل النهاية
في الفقو: كاف يقرأ المنتخب المحمكد في قكاعد المذىب، كىك لمزقاؽ أيضا، 
كمختصر البرادعي في فقو المالكي، ككاف يشرح المية الزقاؽ بشرح القاضي عبد 

اح خميؿ، مع السير كالحث عمى حفظ اهلل ابف احمد الكالتي المحجكبي، كشر 
 المتف، كما كاف لو حرص كبير عمى الفتاكل مف المعيار لمكنشريسي.

: كاف يبتدئ في عمـ األصكؿ بشرح الكرقات إلماـ في أصول الفقه
 الحرميف، كجمع الجكامع لإلماـ السبكي، كالمكافقات لإلماـ الشاطبي.

بيجة النفكس كتحمييا بمعرفة : كاف يقرأ مف المختصرات: في الحديث النبوي
 ما ليا كما عمييا.

: كشرح كتب البف احمد األعمش في المسانيد في عمم الحديث والمسانيد
 كألفية السيكطي كألفية العراقي.

 : كاف يقتصر عمى شركح ابف عطاء اهلل غالبا.في التصوف
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: تكميؿ المراـ في شرح شكاىد ابف ىشاـ، كالبسط كالتعريؼ في النحو
 كدم. لممك

 الوفود الذين نزلوا عمى المدرسة الكنتية الرقادية في حياة مؤسسها األول
قد كرد عمى المدرسة طمبة العمـ مف سائر األجناس كالجيات البعيدة، كجّميا 
مف إفريقيا السكداء، مف مالي، كالنيجر، كالسينغاؿ، كمف مكريتانيا أيضا، كغيرىا 

 مف بالد اهلل كتعدادىـ يطكؿ بنا.

مف كردكا عميو السيد الشريؼ العمكم مكالم امحمد بف سيدم حمك بمحاج كم 
بف مكالم عبد اهلل بف مكالم امحّمد الحاج الكبير بف مكالم عمي الشريؼ 

، ثـ أرسؿ إلى إخكتو (1)الفياللي، كرد مف أرض "تمبكتك" كصحبو كتزكج مف ابنتو
سيدم أحمد الرقادم، كمف بتافياللت فتكافدكا عميو، ككميـ تزكجكا مف بنات الشيخ 

بنات أبنائو، كمازالت المخالطة بينيـ حتى اآلف، كقد كفدت عميو جماعة مف 
المغرب، كما كردت عميو مف أعراب المعقؿ مف صحراء المغرب جماعات، عّدد 
منيـ الشيخ سيدم المختار الكبير أقكاما، كىـ: مف اكالد "ادليـ"، " كأكالد "غّناـ"،  " 

كممف كردكا عميو جماعة مف أكالد سيدم احمد لعركسي، مف  كأكالد "اشبؿ"،
حتى قيؿ أنو كاف يحضر مجمسو ما  .(2)الساقية الحمراء، كغير ذلؾ مف الكفكد

 يزيد عف ستمائة تمميذ.

كلمشيخ سيدم أحمد الرقادم مؤلفات في الفقو كالتصكؼ كالحػػػديث كعمكمو 
كلـ يبؽ إال أثارىا بعد أف لعبت  كالتفسير كفنكنو كرسائؿ كأجكبة عف نكازؿ كثيرة

                                                           
 .1/243حكتية محمد؛ تكات كاألزكاد؛  (1)
 .18، 17الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي؛ مرجع سابؽ؛ ص  (2)



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلة 

                       لرابعالعدد: ا /المجلد: السابع  2019 ديسمبر

 

104 

 

عمى غرار ما كقع لخزانة المدرسة، مف ضياع جؿ مخطكطاتيا،  (1)بيا يد البمى
 .(2)كما اطمع عمى ذلؾ الشيخ مكلى احمد الطاىرم، كأفاد بو

 بعد وفاة مؤّسسها المشايخ الذين تعاقبوا عمى المدرسة الكنتية
حمة اهلل عميو: "كقد تعاقب يقكؿ الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي ر 

 عمى المدرسة الكنتية بعد كفاة الشيخ سيدم أحمد مف أكالده كأحفاده ما يمي: 

الشيخ سيدم عمي بف أحمد الرقادم، المكلكد بالمدرسة الكنتية، ثـ خمفو ابنو 
مف بعده محمد بف عمي، مف عمماء المدرسة المشيكريف، ثـ خمفو ابنو الشيخ 

الشيخ سيدم محمد، ثـ خمفو ابنو الشيخ سيدم عمي بف  سيدم احمد الصكفي بف
أحمد الصكفي،  تكالىا مف بعده الحاج اعمر بف عمي، دفيف بالمدينة المنكرة، 
ككاف كثير التغّيب عنيا، كجاكر بالمدينة المنكرة سنيف طكيمة، ثـ عاد لمزاكية، ثـ 

و الشيخ سيدم غاب عنيا، كمات في المدينة، ككاف القائـ بيا في زمانو ابف عم
الحاج مف آؿ الشيخ سيدم عبد المؤمف بف أحمد الرقاد، ثـ تكالىا مف بعده الشيخ 

 .(3)سيد المختار بف سيدم مصطفى شقيؽ الحاج اعمر

كممف كفدكا إلى المدرسة دارسيف كبقكا فييا مدرسيف العالـ التكاتي المشيكر 
نطقة آكلؼ ق( قادما إليو مف م1160-1094سيدم محمد بف أب المزمرم )

                                                           
 .16الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي؛ مرجع سابؽ؛ ص  (1)
مكالم أحمد الطاىرم اإلدريسي الحسني؛ نسيـ النفحات مف أخبار تكات كمف بيا مف الصالحيف كالعمماء كالثقات؛  (2)

 .95. ص2010أدرار ػ الجزائر؛ طبعة: تحقيؽ: مكالم عبد اهلل الطاىرم؛ سالي ػ 
. يحي كلد سيد أحمد؛ ديكاف الصحراء 20، 19الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي؛ مرجع سابؽ؛ ص (3)

 1/61الكبرل؛ 
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فاتصؿ بالشيخ سيدم عمر بف المصطفى بف سيدم عمر الرقادم كمكث 
 (1)بالمدرسة دارسا كمدرسا كممارسا مدة طكيمة.

المكلكد بزاكية كنتة سنة  ثـ تكالىا الشيخ العالمة محمد بف مصطفى الكنتي
ـ، كقد تمقى تعميمو 1972ـ، كعمؿ عمى تجديد تأسيس المدرسة سنة 1954

صباه عمى مدرسي بمدتو، ثـ خرج برسـ الدراسة  إلى تمنطيط، كسالي القرآني في 
كقد شارؾ في  (2)ثـ إلى المغرب فاتصؿ بالشيخ مكالم أحمد الطاىرم اإلدريسي،

عدة ممتقيات، كعمؿ عمى نشر العمـ في المناسبات االجتماعية، كفي أكاخر عمره، 
ما أدل إلى بتر إحدل كرغـ المرض الذم ألـ بو بسبب السكرم كالقصكر الكمكم م

ساقيو كضعؼ بصره، إال أف ذلؾ لـ يفت ذلؾ مف عزيمتو، مكاظبا عمى دركسو 
رشاد الناس؛ بؿ أكثر مف ذلؾ أعاد بناء المدرسة التي افتتحت سنة  كتآليفو، كا 

ـ، كلما سألتو في 2010ـ، ثـ عمؿ عمى تأسيس مدرسة بكالية كىراف سنة 2000
ع أصابعي؛ عمي أف أبحث عمف يقبؿ مني ذلؾ قاؿ لي: "لف أبقى ىنا أفرق

، كقد حضرت معو بعض دركسو ىناؾ بمقر زاكيتو بعيكف الترؾ (3)بضاعتي" 
، التي كاف يستضاؼ في مساجدىا محاضرا كمكجيا. كلو مؤلفات (4)بكالية كىراف

عديدة نظما كنثرا، طبع بعضيا كبقي اآلخر، كاستمر عطاؤه إلى أف غيبو 
كافتو المنية بمستشفى عيف النعجة بالجزائر العاصمة، المرض، كبعد صراع معو 

 رحمة اهلل عميو. 22/02/2012يـك 

                                                           
ق ػػػ 1425: 1حياتو كآثاره؛ دار الكتاب العربي؛ ط 1160أحمد أبا الصافي جعفرم؛ محد بف أب المزمرم ػػ (1)

د جعفرم؛ الحركة األدبية في أقاليـ تكات مف القرف السابع حتى نياية القرف الثالث عشر . أحم61، 60ـ؛ ص2004
 .1/59ـ؛ 2009: 1اليجرييف؛ منشكرات دار الحضارة ػ الجزائر؛ ط

 .96، 95مكالم أحمد الطاىرم اإلدريسي الحسني؛ نسيـ النفحات ص (2)
 ـ2010بقصر تاخفيفت أفريؿ  محمد بف مصطفى الكنتيالحاج ا لقاء مع الشيخ (3)
 ـ2010جكاف  -كىراف  –بعيكف الترؾ  محمد بف مصطفى الكنتيالحاج ا لقاء مع الشيخ (4)
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ثـ خمفو مف بعده ابنو الشاب الحاج عبد اهلل، الذم لـ يمضي عمى تخرجو 
مف معيد القراءات بالجزائر إلى مدة قميمة، كقد عـز عمى تطكير الزاكية لكنو، كقد 

نو لـ يستمر طكيال، حيث مات بسبب ، لك(1)حكى لي عر بعض خططو في ذلؾ
 . 2013حادث مركر في نكفمبر

ثـ خمفو الحاج محمد بف المصطفى الكنتي أخ العالمة  الحاج امحمد بف 
ـ بزاكية 1965ق، كىك مف مكاليد 2014مصطفى الكنتي، كذلؾ في أكاخر يناير 

يو كنتة، تمقى تعميمو األكؿ عمى يد شيخو الطالب بمعيد كادم، ثـ اختص بأخ
العالمة الحاج امحمد الكنتي مدة مف الزمف، ثـ التحؽ بمعيد اإطارات الدينية 

كإماـ معمـ، كقد تقمد كظيفة اإلمامة في  1990بالتالغمة، ليتخرج منو سنة 
كاليات كمدف عديدة منيا كالية النعامة، ثـ انتقؿ منيا إلى مسقط رأسو زاكية كنتة 

دة إلى كالية النعامة بمدينة عسمة، كبعد بمسجد الشيخ المختار الكنتي، ثـ العك 
عاميف انتقؿ إلى العمؿ بكالية عيف تمكشنت، حيث بقي بيا ما يقارب التسع 

ككاف أحد أعضاء لجنة استظيار القرآف الكريـ بمديرية الشؤكف الدينية، سنيف، 
كلما رأل قمة المشاركيف في استظيار القرآف الكريـ مف أىؿ ىذه الكالية، تحفز 

الف عف فتح مدرسة قرآنية لتدريس القرآف الكريـ كعمـ التجكيد  لمذككر فقط، لإلع
حينئذ طمبت منو بعض الفتيات كالنسكة تعميميف القرآف أيضا، فتردد في قبكؿ 
لحاحيف استجاب لطمبيف، كفتح مدرستو  طمبيف أكؿ األمر، كبعد االستخارة، كا 

ثر مف مائة متمدرسة مف أكالخاصة بالنساء، التي بمغ عدد المتمدرسات بيا 
حينيا اتفؽ مع مدير الشؤكف الدينية لمكالية عمى فتح  مختمؼ األعمار كالفئات،

مدرسة داخمية، فشيدت المدرسة بسبعة أقساـ كجيزت، عمى أف تفتح بعد أداء 
الشيخ فريضة الحج تمؾ السنة، لكف تشاء األقدار أف يرجع بعد الحج لزاكية كنتة 

                                                           
 ـ.2012، بمدينة زاكية كنتة، مام محمد بف مصطفى الكنتيبف الحاج ا لقاء مع الشيخ الحاج عبداهلل (1)
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بف أخيو الحاج عبد اهلل الذم كاف قائما عمى المدرسة ليتكلى مسقط رأسو، فيتكفى ا
 (1).2013ىك قيادتيا، كذلؾ آكاخر 

 (2) ع المدرسة اليوم ونظام التعميم المعتمد بهاقوا 

 أوال: الفئة العمرية لممتمدرسين وعددهم: 
كانت تستقبؿ المدرسة الرقادية الطمبة مف كؿ الفئات العمرية؛ لكف لقمة 

 13الذيف يقكمكف عمييـ صارت تستقبؿ المدرسة الفئة العمرية مف المساعديف 
سنة فما فكؽ. أما عدد المتمدرسيف فيقؿ شتاء يرتفع صيفا كقد يصؿ عدد التالميذ 

طالبا، منيـ مف يستفيد مف النظاـ الداخمي؛ كىـ الذيف يفدكف  60في المدرسة إلى 
قاطنكف بيا، كمف مجمكع الطمبة مف خارج مدينة زاكبة كنتة، بينما ال يستفيد منو ال

صنؼ يزاكج بيف متابعة التعميـ في المدارس التربكية، كصنؼ مختص بالمدرسة، 
كمع ذلؾ فقد كضع القائمكف  عمى المدرسة نظاما مكحدا في طريقة تحفيظ القرآف 

 الكريـ، بينما كيفت الطريقة حسب كؿ صنؼ.

 المدرسةثانيا: نظام التعميم وطرقه التي استقرت عميها 

 حفيظ القرآن الكريم لعامة الطمبةالتعميم القرآني وطرق ت . أ
كتحفيظو تكلي المدرسة في نظاميا التعميمي أىمية بالغة لتعميـ القرآف الكريـ 

لمختمؼ فئات الطمبة، كبطرؽ تتميز بالصرامة كالمتابعة الدقيقة، كالطريقة المعتمدة 
مبيا الشيخ الحاج امحمد  مف في تحفيظ القرآف الكريـ ىي الطريقة التي استج

                                                           
 .22/10/2019لقاء مع الشيخ الحاج محمد الكنتي بالزاكية الرقادية يـك  (1)
 .22/10/2019لقاء مع الشيخ الحاج محمد الكنتي بالزاكية الرقادية يـك  (2)
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المغرب األقصى أياـ الطمب، كحافظ عمييا، ككرثيا مف جاء بعده؛ كالطريقة تعتمد 
عمى مدل حرص الطالب كاىتمامو كاىتماـ ذكيو كتفرغو التاـ. كتقـك عمى 

 مرحمتيف:

الطالب الذم اليعرؼ الحركؼ؛ كىذا البد لو مف مدة لتعمـ  المرحمة األولى:
 الحركؼ.

الطالب الذم أتـ معرفة الحركؼ كضبطيا. كىذا يتبع معو   المرحمة الثانية:
 الخطكات التالية:

بحيث تكتب لو ثمنا مثال، فإذا  تحديد قدرته الذهنية عمى الحفظ: .1
حفظو زدتو عميو في اليـك المكالي، فإذا لـ يحفظو أنقصت عميو 

مدل  منو، كىكذا حتى تحدد قدرة استيعابو الذىني، كبعد معرفة
 استيعاب ذاكرتو تضؼ لو قميال عمى ذلؾ، لمنعو المعب كالتكاسؿ.

نما تتـ بإمالء كتابة الموحة .2 : يمتنع كتابة المكحة مف الكتاب؛ كا 
الشيخ، كبعد قراءة الشيخ لممقطع مف اآلية عمى الطالب أف يعيده 
شفييا عمى الشيخ قبؿ كتابتو؛ ليصحح لو الشيخ أخطاءه قبؿ 

بتو يعيده مرة أخرل عمى الشيخ، عند ذلؾ يزيده الكتابة، كبعد كتا
الشيخ المقطع المكالي، كىكذا كما في المقطع األكؿ؛ كالفائدة مف 
ذلؾ كمو تعمـ النطؽ كتعمـ الكتابة كتعمـ السمع كأخذ القرآف مشافية 

 في آف كاحد، كما أف ترديد اآلية خالؿ الكتابة مما يسيؿ الحفظ.
المكحة لمطالب كيبيف لو أخطاءه،  يقـك الشيخ  بتصحيح التصحيح: .3

كيصححيا، مع تمكينو مف بعض القكاعد الخاصة باإلمالء كبالرسـ 
العثماني، ثـ يقرأ الطالب المكحة عمى الشيخ لتصحيح القراءة، ثـ 
يتنحى عنو قميال كىك يكرر ماكتبو عمى لكحتو بحيث يتمكف الشيخ 
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نيمؾ مع مف سماعو ليصحح لو إذا أخطأ، كىك في نفس الكقت م
 طالب آخر، كيبفى مع تكرار المكحة حتى يحفظيا دكف أخطاء.

كال يسمح لو باالنصراؼ قبؿ الحفظ الجيد  كيعرضياعمى  الحفظ: .4
الشيخ، ثـ يعرضيا مرة أخرل عمى الشيخ في اليـك المكالي صباحا 
فإذا كاف ثمف يسمح لو بغمطيف فقط ثـ يعرضيا مرة ثالثة مف حفظو 

ـك المكالي فال يسمح لو إال بتعطميف كليس عمى الشيخ مساء الي
غمطيف، كفي المرة األخيرة عندما يعرضيا بعد صالة الصبح ال 

 يسمح لو بام تعطيمة.
مف المكحة األكلى التي يحفظيا ينشأ ما يسمى بحزب المكحة  التكرار: .5

كفي كؿ مرة يزيد لكحة حتى ينتيي الحزب كيدخؿ الحزب الذم بعده 
يربطو مع الذم قبمو فيبدأ بالحزب الثاني لمكحة  بثمنيف )أم بربع( ل

كينشأ مف الحزب األكؿ حزب السكر؛ كالذم عميو تكراره يكميا، كفي 
حزب المكحة اليسمح لو لو بام غمط، أما حزب السكر ففي حزبيف 
كنصؼ يسمح لو بغمطيف فقط، كبيذا يحفظ  القرآف مف اكؿ ختمة 

 كتضاؼ لو ختمة ثانية لمتأكيد الحفظ.

المزاولين دراستهم في المدارس  كييف نظام التحفيظ المكيف لمطمبةت . ب
 التربوية.

سكاء كاف ىؤالء الطمبة يتمتعكف بالنظاـ الداخمي أك خارجييف، كىذا التكييؼ 
يقـك عمى استغالؿ أكقات الرحة في التعميـ التربكم، كعطمة نياية األسبكع كأمسية 

 الثالثاء، كالكيفية كالتالي:

ب يـك الجمعة أف يحفظ المكحة عمى الشيخ، ثـ يكتبيا، ثـ عمى الطال 
يحفظيا مساء، كيـك السبت صباحا يحفظ المكحة الثانية، ثـ يكتبيا، ثـ يحفظيا، 
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كفي مساء السبت يقرأ حزب المكحة كالسكر، كيـك األحد مساء يقرأ السكر كحزب 
ـك الثالثاء مساء المكحة، كيـك اإلثننيف مساء نفس الشيء يقرأ حزب المكحة، أما ي

يحفظكف المكحة ثـ يكتبكنيا ثـ يحفظكنيا عمى الشيخ بعد المغرب، كيـك االربعاء 
 ىناؾ برنامج لقراءة المتكف التي تحفظ مساء، كالخميس كالجمعة صباحا عطمة. 

 تدريس الفنون العممية األخرىج. 
كنشاط تدريس الفنكف األخرل يقـك عمى نكعيف مف األنشطة؛ نشاط داخمي، 

 خارجي.

فيقصد بو الدركس المقدمة داخؿ المدرسة، التي  أما النشاط الداخمي:
تقتصر حاليا عمى تدريس الفقو بيف المغرب كالعشاء؛ بدراسة أىـ متكف الفقو 

، كتدريس عمـ المالكي؛ كمتف ابف عاشر، كأسيؿ المسالؾ لمبشار، كمختصر خميؿ
 التجكيد، كبعض المتكف في األداب كنحكه.

كىك التدريس الذم يقـك بو شيخ المدرسة خارج  ا األنشطة الخارجية:أم
المدرسة في المساجد، كعادة ما يككف ذلؾ في شير رمضاف، كىذا النكع قديـ قدـ 
المدرسة فال يزاؿ شيكخ المدرسة يحافظكف عميو كيكرثو السمؼ لمخمؼ، كمف تمؾ 

 األنشطة:

 ر قصبة الشرفاء قراءة صحيح البخارم ضحى كؿ يـك في مسجد القص
 بزاكية كنتة، مف أكؿ رمضاف إلى آخره، كيختـ كؿ أربع سنكات.

  الشفا لمقاضي عياض يدرس يكميا في رمضاف بيف صالتي الظير
 كالعصر في مسجد الكنتييف بدرب كنتة، 

  درس المكطا في كؿ يـك مف رمضاف بيف المغرب كالعشاء بمسجد
 الكنتييف بدرب كنتة. 
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 ساىمة الشيخ في العديد مف الممتقيات داخؿ الكطف كخارجوىذا باإلضافة إلى م

(1). 

 رعاية شيوخ المدرسة لمطريقة القادريةد. 
دأب شيكخ المدرسة المتعاقبكف عمييا عمى التمسؾ بأكراد الطريقة القادرية 
التي أخذىا جدىـ سيدم اعمر الشيخ عف العالمة الشيخ سيدم محمد بف عبد 

بكعمي، كعممكا عمى كنشرىا في أكساط المجتمع كتمقينيا الكريـ المغيمي دفيف 
لممريديف، كيعد شيخ المدرسة ىك المقدـ في الطريقة عمى مستكل المنطقة، كما أف 

 طمبة المدرسة يرددكف قصائد الطريقة القادرية كابتياالتيا.

 الهياكل العامة لممدرسةه. 
يف كبيرتيف ىياكؿ المدرسة في تطكر مستمر، كىي اآلف تمتمؾ  فاعت

 لمتدريس،  كقاعة لمصالة كالدركس، كما أف ىناؾ مراقد لمطمبة الداخمييف.

 المكتبة والتواصلو. 
تمتمؾ المدرسة مكتبة معتبرة، كتتككف مف كتب استجمبيا الشيخ المرحـك 
الحاج امحمد الكنتي، الذم عمؿ عمى تأسيسيا كجعؿ كؿ كتبو  كقفا عمى 

مطبكعة كأخرل مخطكطة نفيسة كقيمة، كالمكتبة المدرسة، كتكجد بيا كتب 
مفتكحة لمباحثيف لمتكصؿ معيـ. كما أف لممدرسة حساب عمى صفحة التكاصؿ 

ىذه الصفحة تغطي كؿ  المدرسة القرآنية الكنتية الرقادية"االجتماعي تحت اسـ "
 نشاطات المدرسة كدركس الشيخ، كيديرىا بعض طمبة الشيخ.

                                                           
لقاء مع الشيخ الحاج محمد الكنتي بالزاكية  .15، 14محمد بف مصطفى الكنتي؛ مرجع سابؽ؛ ص الحاج االشيخ  (1)

 .22/10/2019الرقادية يـك 
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 درسة الرقادية بزاوية كنتةالمدارس المتفرعة عن الم
تعتبر ىده المدرسة أـ لعدد مف المدارس كالزكايا المنتشرة،  كأصال لما يزيد 
عف ثالثيف مدرسة كزاكية تابعة ليا داخؿ الكطف كخارجو، كال زاؿ ىناؾ تكاصؿ 

 (2) كمف تمؾ المدارس كالزكايا: (1)بينيا كبيف بعض ىذه المدارس،

زكايا كالمدارس؛ المدرسة التي أنشأىا المؤسس فمف تمؾ ال أوال: في أزواد:
األكؿ لزاكية كنتة سيدم أحمد الرقاد، حيث عمؿ عمى تأسيس مدرسة أخرل 
بأرض تمبكتك، كلـ يصؿ إلييا، كانما أرسؿ إلييا ابنو سيدم عمي، كأقاـ بيا ما 

رسة عاما(، ثـ دعاه أبكه، فعاد لمزاكية الرقادية التكاتية، كترؾ بالمد 18يزيد عف )
 في تمبكتك مف يقـك بالتعميـ فييا.

كبعد مكت الشيخ سيدم احمد كرد أىؿ تمبكتك عمى الشيخ سيدم عمي، كىك 
الخميفة يكمئذ بالمدرسة التكاتية، طالبيف منو أف يرسؿ معيـ مف يقـك بالتعييف 
كاإلرشاد كالتربية فييـ، فأرسؿ إلييـ ابف أخيو؛ الشيخ سيدم احمد بف عمر بف 

د الرقادم، كمكنو مف األكراد القادرية كقاؿ ىذا خميفتي فيكـ، كستجدكف الشيخ احم
 فيو مف الخير، كالعمـ، كالسر، كالبركة ما لـ تشاىدكه معنا.

كبعد مدة قميمة كرد عمى المدرسة الرقادية التكاتية أيضا جماعة مف "أركاف" 
النقاب،  يطمبكف مرشدا كمعمما، فأرسؿ إلييـ الشيخ سيد األميف المعركؼ بذم

كامتثؿ أمره كنزؿ عندىـ باركاف في قبيمة أكالد الشيخ احمد أقادة حتى مات عندىـ 
بأركاف، كركضتو مشيكرة مقصكدة، كىك شقيؽ الشيخ احمد بف عمر المذككر 

 دفيف تمبكتك كمازالت أكالدىـ كفركعيـ بتمؾ البقاع. 

                                                           
 .22/10/2019لقاء مع الشيخ الحاج محمد الكنتي بالزاكية الرقادية يـك  (1)
 .25، 24الشيخ الحاج امحمد بف مصطفى الكنتي؛ مرجع سابؽ؛ ص   (2)
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يدم بكنعامة فمف المدارس التابعة ليذه المدرسة زاكية س ثانيا: في توات:
بأقبمي شرؽ جنكب تكات كزاكية سيدم المختار بف محمد بف عكمر بالجديد بمدية 
تامست، كمنيا زاكية مكالم امحمد بف السي حمك الحاج، كزاكية مصطفى بـ 

     (1)مختار بتاكريرت.

كقد قامت ىذه الزكايا بأدكار ميمة إضافة إلى التعميـ كنشر الثقافة اإلسالمية 
يني كرعاية الطرقة القادرية في التصكؼ فقد عممت عمى تسيير القكافؿ كالكعي الد

يكاء أبناء السبيؿ كمد يد العكف لممحتاجيف   التجارية كتنظيـ ركب الحجيج، كا 

 خاتمة
مف خالؿ ىذه اإلطاللة تكصمنا إلى نتائج تؤكد الدكر الذم قامت بو قبيمة 

خدمات عممية كفكرية كدعكية، مف كنتة، منذ قدكميا ألفريقيا، كما ساىمت بو مف 
أجؿ بناء اإلنساف اإلفريقي بدعكتو إلى اإلسالـ، كتعميمو المبادئ كاألخالؽ التي 
يقـك عمييا، كقد أبمت كنتة عمكما كالعائمة الرقادية منيا عمى الخصكص في ذلؾ 
بالء حسنا؛ كمف النتائج المتكصؿ إلييا في ىذه الدراسة كضكح الرسالة التي جاء 

الفاتح عقبة بف نافع؛ مما جعؿ األبناء كاألحفاد يتمسككف بيا، كالتي مف  بيا
 صميميا ترسيخ  عقيدة المقاكمة كالجياد لدل الكنتييف.

فما كضع أجدادىـ السيكؼ بعد أف فتح اهلل عمييـ، حتى حمؿ أبناؤىـ القمـ  
كالدكاة الستئناؼ جياد أخر؛ يتمثؿ في تحرير اإلنساف مف الجيؿ كاألمية 
شراكيـ في  عدادىـ عمميا، كا  كالمكركثات البالية، كما عممكا عمى تكجيو األبناء كا 
تحمؿ مسؤكلية الدعكة لإلسالـ، كذلؾ  بتكريث األعماؿ الخيرية لألجياؿ، مف 
خالؿ التربية القكيمة، كالتكجيو السميـ لألجياؿ المتعاقبة، كصقؿ المكاىب كبناء 

احبة العمماء، كالتضحية كاإلخالص الشخصيات مف خالؿ مدارسة العمـ، كمص
                                                           

 .1/244حكتية محمد؛ تكات كاألزكاد؛  (1)



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلة 

                       لرابعالعدد: ا /المجلد: السابع  2019 ديسمبر

 

114 

 

مف أجؿ نشر دعكة اإلسالـ، كالعمؿ عمى بناء المدارس الدينية في الربكع 
اإلفريقية، كجديتيـ في خدمة المشركع جعمتيـ يتكيفكف مع مختمؼ المناطؽ 
الصحراكية، كيقيمكف المدارس التي كانت مف أىـ الركافد لتشر اإلسالـ كالتعاليـ 

عؿ اإلقباؿ عمييا مف مختمؼ األجناس كالفئات باعتبتار أف شعار الدينية؛ مما مج
الكنتييف "التعميـ لمجميع" فألغت الفكارؽ االجتماعية،  مع بذؿ التعميـ لمكؿ، بغض 
النظر عف بمدانيـ، أك عشائرىـ، أك أجناسيـ، أك طبقاتيـ، أك ألكانيـ، أك مستكاىـ 

 المعيشي.

ميـ الذم تنتيجو المدارس الكنتية في تعاطي كما أف اعتماد منيج التدرج في التع
؛ يعتبر مف أىـ النظريات التربكية األكاديمية، التي تتبناىا مختمؼ  مختمؼ العمـك
المجتمعات المتطكرة، كقد استفادت المدارس الكنتية مف مختمؼ الطرؽ كالمناىج 

فارقا في  المتداكلة لمعمؿ عمى تحفيظ القرآف الكريـ،كما أف اعتبار التفكؽ العممي
تكلي مشيخة المدارس مما ساىـ في ديمكميتيا كمكاصمتيا لرسالتيا، مع رعاية 
التربية السمككية كفؽ الطريقة القادرية التي ساىمت في تككيف األفراد  كترابطيـ 

 مما يخدـ المبادرات النافعة.

 والمراجع: المصادر
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حياتو كآثاره.  1160م ػػأحمد أبا الصافي جعفرم. محد بف أب المزمر  .2

 ـ.2004ق ػػػ 1425: 1دار الكتاب العربي. ط
أحمد الحمدم. المساىمة العممية لمختار الكنتي الكبير بأزكاد. رسالة  .3
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 تطىر مدينة تيهرت في عهد الدولة الرستمية

 م(918-776/ـه061-696) 

  
The Evolution of the city of Tihert during the reign of Rostomid State 

908 A.D)-296 A.H / 776-(160  

 23/12/2019: تاريخ النشر 20/11/2019 :تاريخ القبول 09/10/2019 :اإلرسال تاريخ

ييدف البحث إلى تسميط الضوء عمى مساىمة األسرة الرستمية في  :الممخص 
م إلى سنة 776/ه160تطور مدينة تييرت خبلل الفترة الممتدة من سنة 

م، وتبيان الدور الجوىري الذي لعبتو سياستيم في المنطقة في 908/ه296
إحداث تغيرات جذرية شممت مختمف مناحي الحياة العامة، وذلك من خبلل 
مقاربة تاريخية مبنية أساسا عمى عامل توجو السمطة الرستمية نحو اعتماد 

صقااء القاممة عمى سياسة التعايش والتسامح المذىبي، ونبذ سياسة اإل
التعاب المذىبي والعرصقي، كعنار أساسي في التغير االجتماعي والتطور 
االصقتاادي والثقافي الذي امتازت بو مدينة تييرت والدولة الرستمية عموما 
خبلل ىذه الفترة، وتوضيح الخمفيات المساىمة في توجو السمطة الرستمية نحو 

 ىذه السياسة ونتامجيا. 

 التسامح ؛ تييرت ؛ الرستمية الدولة ؛ األوسط المغرب : تاحيةالكممات المف
 .المذىبي
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 مقدمة:
تعتبر الدولة الرستمية أول دولة مستقمة عن الخبلفة في ببلد المغرب       

اإلسبلمي، حيث صقامت بعد دعوة مذىبية ونشاط سياسي، وتزامن نشاطيا وصقياميا 
في المنطقة مع ظيور حركات سياسية وثورات عسكرية ذات طابع مذىبي أحيانا 

ببلد المغرب اإلسبلمي وصقبمي في أحيان أخرى، ما أدى إلى تأزم األوضاع في 
وتأخر التحاصقو بركب التطور الذي كانت تعرفو ببلد المشرق آنذاك، لكن الوضع 
تغير بقيام الدولة الرستمية وأخذت أوضاع ببلد المغرب األوسط وحاضرتيا تييرت 

Abstract:  

The research aims at shedding light on the 

contribution of Rostomid dynasty in the development of the 

city of Tihert during the period from 160 AH / 776 AD to 

296 AH / 908 AD. It also attempts to demonstrate the 

essential role played by their policy in the region which has 

brought some changes that have covered various aspects of 

public life. A historical approach based primarily on the 

factor of the orientation of the Rostamids authority towards 

the adoption of a policy of coexistence and tolerance will 

be adopted. The policy of co-existence and tolerance was 

the key element in the social change and economic and 

cultural development that characterized the city of Tihert 

during that period, Finally, there will be an attempt to 

clarify the backgrounds contributing to the orientation of 

the Rostomid authority towards this policy and its results. 

rt; The Rostomid eTih ;Maghreb-The mid :Key words

State; tolerance policy. 
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تشيد تطورا ممحوظا في شتى مناحي الحياة السياسية واإلصقتاادية واإلجتماعية 
معمما حضاريا يؤمو الناس من كل بقاع العالم اإلسبلمي، والثقافية، حتى اارت 

فما ىي أىم معالم السياسة الرستمية التي ساىمت في ىذا التطور؟ وماىي 
الخمفيات المساىمة في اتباع الحكام الرستميين ليذه السياسة؟ وما ىي أىم النتامج 

 المترتبة عنيا؟
 مظاهر السياسة العامة في الدولة الرستمية: -1
لم تقص أيا من معتنقي عمى أساس سياسة متسامحة صقامت الدولة الرستمية       

 -ولو إلى حد نسبي -المذاىب المخالفة ولم تتعاب لعناار محددة دون أخرى 
سمحت بتشكيل مجتمع فسيفسامي ضم جنبا إلى جنب مختمف الفرق المذىبية 

وما حوليا موطنا لمكثيرين من معتنقي  (1)والعرصقيات، فاارت عاامتيم تييرت
إباضية، إضافة إلى جاليات أجنبية من أىل الذمة من غير الالمذاىب والفرق 

الناارى والييود، ىذا التنوع المذىبي والديني راجع إلى السياسة المعتدلة التي 
 ، وصقد الصقت(2)تبناىا األممة الرستميون والقاممة عمى نبذ التعاب المذىبي والعرصقي

جماعا من ىذه الفرق كميا بل واعترفت بإمامة البيت  ،ىذه السياسة صقبوال وا 
وبذلك تبلفت الدولة الرستمية ، (3)الرستمي وانضوت تحت لواء حكم ىذه األسرة

مشكمة النزاعات المذىبية وساىمت إلى حد ما في إيجاد نوع من اإلستقرار 

                                                           

فُوا سلف هذٌَرُي كثُرذُي إحذاهوا قذَوح هذٌَح هشهىرج هي هذى الوغرب األوسط، وكاًد  (1)

واألخري هحذثح، عرفد تإًراجها السراعٍ وثرواذها الحُىاًُح وتردها الشذَذ فٍ فصل الشراء، وكاًد 

ٍ. أًظر: هحوذ تي عثذ الوٌعن الحوُرٌ، الروض 296عاصوح الرسروُُي حرً سقىط دولرهن سٌح 

  .126م، ص:1984، تُروخ: هكرثح لثٌاى، ، ذح: إحساى عثاش02الوعطار فٍ خثر األقطار، ط:

، القاهرج: 01سىادٌ عثذ هحوذ وصالح عوار الحاج، دراساخ فٍ ذارَخ الوغرب اإلسالهٍ، ط: (2)

 . 94، 93م ، ص ص:2004الوكرة الوصرٌ لرىزَع الوطثىعاخ، 

)د.م(، )د.ى(، اتي الصغُر، أخثار األئوح الرسروُُي، )د.ط(، ذح: هحوذ ًاصر وإتراهُن تحاز،  (3)

أتى عثُذ الثكرٌ، الوغرب فٍ ركر تالد إفرَقُح والوغرب، )د.ط(، القاهرج: دار   ؛36)د.خ(، ص:

  .67الكراب اإلسالهٍ، )د.خ(، ص:
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اإلستقرار سيكون لو أبعد األثر السياسي خبلل فترات عديدة من تاريخيا، ىذا 
 عمى مختمف الجوانب الحياتية األخرى.

ية ليا وزنيا من أصقمباإلضافة إلى أتباع المذىب اإلباضي كان بمدينة تييرت       
حان خاص بيم بمنطقة تسمى تالغمت بضواحي ب يقيمون، الخوارج الافرية

الحجازيين وأىل  من ن الاغير إلى تواجد عناار أخرى، كما يشير ابالمدينة
يم مشايخيم ، وكان ل(2)المالكية والحنفيةالذين نرجح أن المقاود بيم  (1)العراق
أبو مسعود الكوفي وأبو دنون المذان كانا فقييين  ابن الاغير منيمن ذكر الذي

 (3)بمذاىب الكوفيين، في حين كان ابن الاغير نفسو مالكيا عمى أرجح الظنون

ن كنا ال وفي نفس الوصقت كان  لممذىب الشيعي أناار في عاامة الرستميين وا 
نعمم ىل كانوا من الزيدية أو من اإلسماعيمية، حيث نستدل من كبلم أبي زكريا 
في معرض حديثو عن صقدوم الداعي أبي عبد اهلل الشيعي لحاار مدينة تييرت 

            (4)خروج بعض وجوه أىل المدينة لتمقيو وكان منيم الشيعة والواامية
 
 
 

                                                           
 . 103، 102، ص ص:نفسوابن الاغير، المادر  (1)
يشير ابن الاغير في مواضع أخرى من كتابو أن الفرق الغير إباضية من رعايا الدولة الرستمية أصقامت مساجد  (2)

خااة بيا حتى اارت تعرف بيم، وىذا جانب آخر جعمنا نميل إلى اإلفتراض أن المقاود بالحجازيين والكوفيين 
حنيفة بالعراق، ولو  يمالك بالحجاز ومذىب أبظيور مذىب ابن الاغير ىم المالكية واألحناف، نسبة ل كبلم= =في

يتحدث عنيم ابن الاغير إباضيين لم تكن ىناك حاجة إلى نسبتيم ليذه المدن التي  نكان الكوفيون والحجازيون الذي
تميزت بمذاىب أخرى غير اإلباضية، وإلكتفى بذكرىم ضمن حديثو عن اإلباضية، وما حاجتيم إلصقامة مساجدىم 

كونوا من المذاىب المخالفة لمذىب الدولة الرستمية، وفي موضع آخر في نفس الكتاب يذكر ابن الخااة لو لم ي
الاغير مناظرتو ألحد اإلباضيين الذي يرد عميو صقامبل: )من أين زعمت وزعم أاحابك وغيرىم من الحجازيين 

، 77، ص ص:السابقالمادر  ابن الاغير، والعراق...( ما يشير أيضا إلى الرأي الذي ذىبنا إليو سالفا. أنظر:
102 ،103 .   

 . 94، 92ابن الاغير، المادر نفسو، ص ص: (3)
م، 1979أبو زكريا يحيى بن أبي بكر، سير األممة وأخبارىم، )د.ط(، تح: إسماعيل العربي، المكتبة الوطنية،  (4)

 . 112ص:
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نسبة إلى  (1)كما كانت بيا جموع من المعتزلة تذكرىم الماادر باسم الواامية
، وصقد كان منيم أزيد من ثبلثين ألفا (2)واال بن عطاءمؤسس مذىب المعتزلة 

، وال نستبعد مبالغة الماادر في ذكر أعدادىم التي (3)يقيمون في ضواحي تييرت
يرجح أنيا أصقل من ذلك، إال أن الذي ييمنا ىنا ىو تأكيد وجودىم ضمن رعايا 
الدولة الرستمية، وعمى الرغم من أنيم دخموا في اراع مذىبي ومسمح أحيانا ضد 

ناظرات الرستميين إال أنيم حظوا بتسامح كبير، وصقد كان بينيم وبين اإلباضية م
 .(4)ومساجبلت مشيورةعديدة 
تجنا وجودىم في المجتمع الرستمي من خبلل ورود أما أىل الذمة فقد استن     

كممة جزية في كتاب ابن الاغير عندما يتحدث عن ماادر بيت المال في عيد 
والتي تدل عمى وجود أشخاص غير مسممين في مدينة  (5)عبد الرحمن بن رستم

                                                           
ىم أتباع واال بن عطاء الغزال ويسمون كذلك المعتزلة ألن واابل رأس مذىبيم صقد اعتزل مجمس الحسن  (1)

الباري، وصقال أن مرتكبي المعااي من المسممين ال ىو مؤمن وال ىو كافر، وجعل الفسوق مرتبة بين اإليمان والكفر 
بلم مؤمنون موحدون بما معيم من اإلعتقاد مخالفا بذلك جميور أىل السنة القاممين بأن الفاسقين من أىل اإلس

. ال تنافي إيمانيم في القموبالاحيح، فاسقون عااة بما يقدمون عميو من المعاية، وأن أفعاليم بالجوارح واألعضاء 
، تح: كمال 01أبو المظفر اإلسفراييني، التباير في الدين وتمييز الفرصقة الناجية عن فرق اليالكين، ط:لممزيد أنظر: 

أحمد شوصقي إبراىيم العمرجي، المعتزلة في بغداد  ؛ وما بعدىا 67م، ص:1983لم الكتب، يد الحوت، بيروت: عاالس
وما بعدىا ؛ أحمد محمود  20م، ص: 2000، القاىرة: مكتبة مدبولي، 01وأثرىم في الحياة الفكرية والسياسية، ط:

، بيروت: دار النيضة العربية، 01أاول الدين، ط: ابحي، في عمم الكبلم دراسة فمسفية آلراء الفرق اإلسبلمية في
  وما بعدىا. 119م، ص: 1985

ه بالمدينة المنورة، نسب المعتزلة إليو بعدما اعتزل مجمس 80سنة  و حذيفة واال بن عطاء المخزومي، ولدأب (2)
، بن أحمد الذىبي ه. أنظر: محمد131الفاسق ال مؤمن وال كافر، توفي سنة  والحسن الباري الذي طرده بعد صقول

  .465، 464، ص:05م، ج:1996، تح: شعيب األرناؤوط، بيروت: مؤسسة الرسالة، 11سير أعبلم النببلء، ط:
 . 67البكري، المادر السابق، ص: - (3)
؛ محمود إسماعيل، الخوارج في ببلد المغرب اإلسبلمي،  71، 70، 67أبو زكريا، المادر السابق، ص ص:  - (4)

 . 296، 295م، ص ص:1985، المغرب: دار الثقافة، 02ط:
عبد الرحمن بن رستم بن بيرام، مؤسس الدولة الرستمية وباني مدينة تييرت، كان من عمماء اإلباضية وأحد  - (5)

الخمسة الذين تتممذوا بالبارة عمى يد أبي عبيدة مسمم بن أبي كريمة، شارك في ثورات اإلباضية بالمغرب  حممة العمم
صقبل صقيام الدولة الرستمية واستخمفو أبو الخطاب المعافري عمى القيروان، ثم فر منيا بعد انيزام اإلباضية عمى يد 

غرب األوسط أين لحقتو جماعات اإلباضية وبايعوه ه، واستقر بالم144الجيش العباسي بقيادة ابن األشعث سنة 
، بيروت: دار 15خير الدين الزركمي، األعبلم، ط:ه. أنظر: 171ه، وبقي كذلك حتى وفاتو سنة 161باإلمامة سنة 
  .306، ص:03، ج:م2002العمم لممبليين، 
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وفرت ليم صقد ، و سبلمية بالمغرب اإلسبلميمثل بقية المدن اإلمثميا ، (1)تييرت
يم حرية ممارسة شؤون حياتيم السمطات اإلسبلمية حرية السكن والتنقل، وكفمت ل

 .(2)ة في مقابل التزاميم بما عمييم من أداءات ماليةيماليو 
بتسامح كبير نسبيا عموما المذاىب في الدولة الرستمية  ىذهوصقد حظيت       

المنااب اليامة في الدولة في أواخر حكم بعض فنجد بعض شيوخيم صقد تولوا 
، حيث إظيار مذاىبيمالحرية التي تمتع بيا الناس في باإلضافة إلى  ،بني رستم

كان اإلباضية ال يمنعون أحدا من الابلة في مساجدىم وال يكشفونو عن حالو 
 خااة بكل فرصقة مساجدبمدينة تييرت وجدت  ، كما(3)مذىبيملمخالفا  كانولو 

مسجد و مسجد الكوفيين  مثلحتى اارت تمك المساجد تعرف بيم وتنسب إلييم 
 .(4)الباريين وغيرىم

 فقياء اإلباضيين دون أن يتعرضالمع بعض ابن الاغير مناظراتو  وروى      
كان و  ،كان ال يدين بالمذىب اإلباضي أنوبالرغم من  لممضايقات أو البطش

ر إلى تعدد اشأ، كما في مناسبات عديدة العممية (5)يحضر مجالس أبي اليقظان
المجالس العممية ليذه الفرق والتي كانت متاحة أما الجميع من أتباع المذىب 
وغيرىم، مما يدل عمى سياسة التسامح المذىبي الذي كان واضحا عمى معالم 

في ىذا الادد صقامبل: )إذ كان فقياء اإلباضية وغيرىم  ، ويارح(6)الدولة الرستمية

                                                           
  .36ابن الاغير، المادر السابق، ص:  (1)
، مار: عين لمدراسات والبحوث اإلنسانية واإلجتماعية، 01عبد الرحمن بشير، الييود في المغرب العربي، ط: (2)

 . 111م، ص:2001
 . 77، ص:نفسوابن الاغير، المادر  (3)
 . 32المادر نفسو، ص: (4)
ولد ونشأ في تييرت  محمد بن أفمح بن عبد الوىاب بن عبد الرحمن بن رستم، خامس األممة الرستميين بتييرت،  (5)

ه فقبض عميو عمال الدولة العباسية ونقل إلى بغداد وسجن بيا، ثم 238في أيام إمارة أبيو، صقاد الحج نحو سنة 
أطمق سراحو وعاد إلى تييرت فوجد والده صقد توفي وتولى أخاه سدة اإلمامة الرستمية، وبعد الثورة عمى أخيو أبو بكر 

، 06ه. أنظر: الزركمي، المرجع السابق، ج:281ه وظل كذلك حتى وفاتو سنة 241 بويع أبو اليقظان باإلمامة سنة
  .40ص:

 . 80، ص:السابقابن الاغير، المادر   (6)



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلة 

 : الرابع                     عددال /: السابع مجلدال 2019 ديسمبر

 

123 
 

وغيرىم ال يطالب بعضيم ببعض وال يسعى بعضيم ببعض، وكان الفقياء 
يتناظرون فيما بينيم كل فرصقة تدلي بما لدييا، فمن أتى إلى حمق اإلباضية من 
غيرىم صقربوه وناظروه ألطف مناظرة، وكذلك من أتى من اإلباضية إلى حمق غيرىم 

 .(1)مو كذلك(كان سبي
في كنف  عاشتىذا يشير دون شك إلى التنافس الكبير بين المذاىب التي       

التي أوجدت لو مجاال عظيما بفضل السياسة المتسامحة مع  الدولة الرستمية
المذاىب األخرى، حيث وجدت في تييرت مجاال لنشر أفكارىا، فعقدت المناظرات 

الاغير بشكل تبدو من خبللو مظاىر الطويمة وحمق العمم التي وافيا ابن 
 .(2)التسامح المذىبي وحتى الديني

من خبلل الناوص السابقة تبرز لنا حقيقة ىامة تتجمى في مبادئ التعايش       
والتسامح التي سار عمييا عبد الرحمن بن رستم وتبعو األممة الرستميون من بعده 

تمية جعمت من تييرت مركز وىذه السياسة الحكيمة التي انتيجتيا الدولة الرس
إشعاع عممي متميز في ببلد المغرب اإلسبلمي، ومقاد لكافة الراغبين في 
النزول بيا دون اعتبارات مذىبية أو عرصقية أو غيرىا، وكان ليذا التنوع تأثير 
إيجابي في الحياة االجتماعية واالصقتاادية والثقافية في مدينة تييرت حاضرة 

 .الرستميين
 المساهمة في سياسة الدولة الرستمية: الخمفيات -2
 الخمفية المذهبية: -أ-2

بالرغم من اعتبار المذىب اإلباضي لدى جميور عمماء المسممين من       
تقر بحرمة المسممين جميعا عمى  عموما وتعاليم ضمن مذاىب الخوارج إال أن

فاإلباضية ال اختبلف مذاىبيم، والذميين عمى السواء وحرمة أمواليم ودماميم، 
، وال يرون الخروج ال يرون جواز سبي نساميم وذريتيميرون إباحة دماء المسممين و 

الحكام تقية غيرىم من فرضا الزما بل أباحوا ألفراد جماعتيم العيش في ظل 
                                                           

 . 102نفسو، ص: المادر  (1)
 . 82، ص:نفسو  (2)
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أن إصقرار العبد بالشيادتين واعتقاد ما جاء بو النبي امى  اعتبروا كما ،(1)لمضرورة
ربو من الشرامع واألحكام ىو الحق فقد أابح من  اهلل عميو وسمم من عند

الموحدين، ومن ثم تنتفي عنو أحكام المشركين ويحرم سفك دمو وغنيمة أموالو 
وعمى ىذا األساس اعتبر اإلباضية مخالفييم من أىل القبمة كفار ، (2)وسبي ذريتو

ييم نعمة غير مشركين ومناكحتيم جامزة وموارثتيم حبلل، وأجازوا شيادة مخالف
اإلباضية ارتباطيم بالخوارج  ينفي وفي نفس الوصقت، (3)عمى أتباعيم وأولياميم

ويستنكرون تانيفيم مع الطوامف الخارجية، ويعودون بأاول مذىبيم إلى جماعة 
وأبو عبيدة مسمم بن أبي  (4)من التابعين وتابعي التابعين أمثال جابر بن زيد

 .(5)كريمة
ممسممين جميعا يتوالىا أامحيم وفق نظام ل حقاإلمامة  أناعتبر اإلباضية       

الشورى، فترتب عن ذلك إصقامة مجمس لمشورى صقبل صقيام الدولة الرستمية واستمر 
 الدولةفي تأدية ميامو طيمة فترة حكميم، وكان ىذا المجمس يضم سبعة رجال من 

يوافون بالعمم والابلح والزىد باإلضافة إلى شيوخ القبامل ووجياء كافة 
، وكان اإلمام الرستمي مسؤوال أمامو عن (6)العناار المقيمة بتييرت تجنبا لمفرصقة

                                                           
أحمد مختار العبادي، دراسات في تاريخ المغرب واألندلس، )د.ط(، اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، )د.ت(،  (1)

 .85؛ جمي، المرجع السابق، ص: 45ص:
  .87م، ص:1986اابر طعيمة، اإلباضية عقيدة ومذىبا، )د.ط(، بيروت: دار الجيل،  - (2)
، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، 01ين واختبلف المامين، ط:عمي بن إسماعيل األشعري، مقاالت اإلسبلمي (3)

؛ محمد بن عبد الكريم الشيرستاني،  172، 171، ص ص: 01، ج:م،1950القاىرة: مكتبة النيضة المارية، 
، ص 01م، ج:1993عرفة، ، تح: أمير عمي مينا وعمي حسن فاعود، بيروت: دار الم03الممل والنحل، ط:

القاىر بن طاىر البغدادي، الفرق بين الفرق، )د.ط(، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، ؛ عبد 157، 156ص:
 .103م، ص:1995لمطباعة والنشر،   بيروت: المكتبة العارية

أبو الشعثاء جابر بن زيد الباري، كان عالم أىل البارة في زمانو، من كبار تبلمذة عبد اهلل بن العباس رضي  (4)
  وما بعدىا. 481، ص:04ه. أنظر: الذىبي، المرجع السابق، ج:93 اهلل عنو، توفي سنة

، الرياض: مركز الممك 02أحمد محمد أحمد جمي، دراسة عن الفرق في تاريخ المسممين الخوارج والشيعة، ط: (5)
  .82، 81، 76، ص ص: م 1988فيال لمبحوث والدراسات اإلسبلمية، 

 . 176محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص: (6)
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، وصقد شدد ابن رستم في اتباع سياسة الشورى (1)تنفيذ ما ينص عميو مبدأ الشورى
جوه كل القبامل المنطوية تحت منذ بداية عيده، ويتضح ذلك في استدعامو و 

 .(2)سمطانو لمبت في األموال التي بعث بيا أىل البارة إليو
العديد  أسقطوا، و األموال جبايةي ف بالمداخيل الشرعية اكتفى الرستميونكما       

فحققت  ى المتاجر باعتبارىا من المحرماتمن المغارم والمكوس مثل الضرامب عم
الدولة الرستمية بالمغرب اإلسبلمي ما كان يابو إليو الكثيرون من العدل 

 .(3)والمساواة في الحقوق والواجبات المالية عمى وجو الخاوص
متزم بمبادئ التعايش وتقبل عمى األسس السابقة أصقام الرستميون نظام حكم م      
يم العرصقية والدينية ، فشاع العدل بين رعاياىم عمى اختبلف انتماءاتاآلخر

والمذىبية، واستطاعوا بذلك أن يحققوا حالة من اإلستقرار السياسي في منطقة 
قوق مى دواعي الفتن والتفرصقة وحماية حفي القضاء عساىمت المغرب األوسط، 

الرعايا عمى اختبلف خمفياتيم، وحققت نوعا من الوحدة واإلنتماء إلى ىذا 
 المجتمع.

 السياسية واإلقميمية:الوضعية  -ب-2
، ويبدو أن نفوذىا كان صقامت الدولة الرستمية عمى أكتاف عرصقيات مختمفة      
حسب ما يتبين من مجمس الشورى الذي أسسو عبد الرحمن بن رستم  متساويا

، وكان ابن رستم (4)والمسؤول عن تعيين إمام اإلباضية ورميس الدولة خمفا عنو
 (5)قطاب العديد من العناار الفارسية إلى المنطقةنفسو فارسيا ما أدى إلى است

الدولة اعتمدت  لكن في المقابلوكان أساس الدولة الوالء لممذىب صقبل القبيمة، 
، وربما نتيجة عدم وجود جيش احترافيعمى صقبامل محمية الرستمية لتدعيم كيانيا 

                                                           
 . 217سوادي عبد محمد واالح عمار الحاج، المرجع السابق، ص:  (1)
  .30ابن الاغير، المرجع السابق، ص:  (2)
  .311، ص:02سعد زغمول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، اإلسكندرية، منشأة المعارف، )د.ت(، ج:  (3)
  .55، 54أبو زكريا، المادر السابق، ص ص:  (4)
، 05، مجمة المعيد الماري لمدراسات اإلسبلمية، مدريد، مج:"دولة الرستميين أاحاب تاىرت"محمد بن تاويت،   (5)

  .106م، ص:1957، سنة: 02-01، عدد:05مج:
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أجل ىذا السبب وراء الحاجة في اإلبقاء عمى تعدد مذىبي وعرصقي معتبر من 
 .بين ىذه القبامل الحفاظ عمى مكانة األسرة الرستمية وسمطتيا

ي متم صقد تمت نتيجة عدم وجود سند صقبوالواصقع أن إمامة عبد الرحمن بن رس      
 من أجل تقويمو وتاحيح مساراتوتو ليذا السبب يدعمو، إذ فضل اإلباضية مبايع

إلى داممة ية في حاجة ، وىو ما جعل األسرة الرستمالجادةالخاطمة إن حاد عن 
إصقامة تحالفات من جية، والحاجة إلى نسف أي محاولة تحالف بين القبامل لتفادي 
مناومتيا في الحكم، وىذا ما اىتدى إليو عبد الوىاب بن عبد الرحمن بعدما خشي 

، في سمطانو تيجة المااىرة ومناومتومن توطد العبلصقة بين صقبيمتي ىوارة ولواتة ن
القبامل لم تعدم بين رجاليا أىل الابلح والتدين والعمم الذين خااة أن ىذه 

 بإمكانيم تولي مناب اإلمامة حسب مذىب اإلباضية، وصقد رشح بعضيم من
، فمم يجد أمام ىذه المنازعات والمخاوف (1)طرف عبد الرحمن بن رستم صقبيل وفاتو

لى إفشال بّدا من اتباع سياسة فرق تسد، وضرب القبامل بعضيا ببعض، فعمد إ
ىذا المسعى عن طريق صقيامو بمااىرة صقبيمة لواتة، واستطاع بيذه المااىرة كسر 

 .(2)شوكة صقبيمة ىوارة
واتبع ابنو أفمح نفس السياسة، إذ خشي من سطوة القبامل التي ناليا من       

الغنى والثراء ما جعمو يتخوف أن تجتمع عميو فتزيل ممكو، فتعمد ضرب القبامل 
وتخويف بعضيا ببعض، وأجج الظغامن بين كل صقبيمة وأخرى وبين  بعضيا ببعض

كل فمة من فمات المجتمع، حتى اارت كميا متوددة لو كي ال يعين خاوميا 
 .(3)عمييا
ويبدو من كتاب ابن الاغير أن الحكم القبمي ونفوذ رؤساء القبامل ظل       

ت، إذ يبدو أن األممة صقامما في المنطقة بالرغم من وجود حكم مركزي بمدينة تيير 
حتى يبتوا في المسألة مع  -أو ربما لم يستطيعوا-الرستميين لم يقطعوا في أمر 

                                                           
  .55، 54، ص ص:السابقأبو زكريا، المادر  (1)
 .115ص:، نفسو؛ وانظر أيضا: محمد بن تاويت، المرجع  45ابن الاغير، المادر السابق، ص: (2)
  .55نفسو، ص:المادر ابن الاغير،  (3)
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كبار شيوخ القبامل ومشايخ البمد من اإلباضية وغيرىم، بل كان لبعضيم سطوة 
عموان بن  أبرزىم ار ابن الاغير إلى بعضيم،أشونفوذ يفوق نفوذ األممة أنفسيم، 

المعروفين بالمدينة ولم يكن إباضي المذىب، وكانت لو رياسة عموان أحد الرؤساء 
بالبمد، وأبو يعقوب المزاتي رميس مزاتة وممكيم وااحب الكممة النافذة بين بقية 

 .(1)القبامل
أما بالنسبة لموضعية اإلصقميمية، فإن توسط الدولة الرستمية ألنظمة معادية       

منيا واجية متقدمة ألي حرب محتممة  بين األغالبة شرصقا واألدارسة غربا جعمت
بين الطرفين، وفي المقابل جعل وجودىا الزما لحفظ التوازن بالمنطقة التي عرفت 

، ما ساىم في سعي (2)صقيام كيانات سياسية متباينة في المذىب والتركيبة القبمية
ي السمطة الرستمية إلى إيجاد بيمة سياسية تكفميا العبلصقات الحسنة إلى حد ما، وف

واإلبتعاد عن سياسة  ،المقابل السعي إلى توحيد الجبية الداخمية وتقوية أواارىا
 اإلصقااء التي تخمق الخاوم في مجال عدواني ال يحتمل المزيد من األعداء.

فقد مد الرستميون أواار الاداصقة بينيم وبين األمويين في األندلس األعداء       
التقميديين لؤلغالبة واألدارسة معا، بينما كان طرفي المغرب اإلسبلمي في عداء 
واضح منذ صقيام دولة األدارسة، وكانت الدولة الرستمية الحاجز الجغرافي والسياسي 

الاراع في المنطقة تخوفا من انحيازىا إلى  الوحيد الذي منع إلى حد ما نشوب
أي طرف ضد اآلخر، ما ساىم في فرض سياسة حسن الجوار عمى أرض 

 .(3)الواصقع
وبالتالي يمكن القول أن سياسة حسن الجوار مع دول المغرب اإلسبلمي       

وانفتاح الجبية الداخمية عمى مختمف العرصقيات والمذاىب كان أمرا محتما من أجل 
ث تغيير جذري وشامل في تركيبتيا السكانية عن طريق استقطاب عرصقيات إحدا

                                                           
  .99، 92ص: ص ،ابن الاغير، المادر السابق  (1)
، 196، ص ص:م1987، الكويت: دار القمم، 03محمد عيسى الحريري، الدولة الرستمية بالمغرب اإلسبلمي، ط:  (2)

202 ،203.  
  .118، 117محمد بن تاويت، المرجع السابق، ص ص:  (3)
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ومذاىب متباينة لممحافظة عمى مكانة األسرة الرستمية عمى صقمة ىرم الدولة، وذلك 
عن طريق إبقاء نفوذ جميع ىذه العناار عمى درجة متساوية، وكذا تطوير 

نتماء العرصقي والمذىبي اصقتااد المنطقة بفتح المجال لكل الطاصقات دون اعتبار لئل
ما دامت تاب في مامحة الدولة، كما أن صقيام الدولة الرستمية عمى أساس 

اار التي تدين مذىبي معتدل كما أسمفنا القول ساىم في جمب باصقي العن
 .بالمذاىب المعتدلة

 نتائج هذه السياسة: -3 
جتماعية أحدثت ىذه السياسة التي انتيجتيا الدولة الرستمية تغيرات ا      

 ابن الاغيرأشار إلييا نطقة المغرب األوسط، وتطورات اصقتاادية وفكرية في م
سياسة التسامح  إلى ياالسبب الرميسي في، مرجعا في مواضع متعددة من كتابو

الدولة الرستمية حتى أواخر أياميا، وسياسة العدل  انتيجتياالمذىبي والديني التي 
والتعايش التي سادت أجواءىا والتي ساىمت إلى حد بعيد في تطور مختمف 

 . (1)الجوانب
 عمى الصعيد اإلقتصادي: -أ -3

 االصقتااديعانت منطقة المغرب األوسط زمنا طويبل من عدم اإلستقرار       
بسبب اإلضطرابات التي سادت ببلد المغرب في عار الوالة، تمك اإلضطرابات 
التي دمرت عناار اإلصقتااد المغربي في ىذه الفترة وما تمخض عنو من ثورات 
أىمكت الحرث والنسل، وما أحدثتو ىذه الحروب والنزاعات من تيديد مباشر لطرق 

، يضاف إلى ما سبق (2)صقتااديةالتجارة، ما ترك أثرا سيما عمى أحوال الببلد اإل
أن ىذه المنطقة عرفت نشاطات إصقتاادية محدودة صقبل صقيام الدولة الرستمية 
محاورة في الزراعة والرعي ألنيا كانت موطنا لمقبامل البربرية البترية التي تعيش 

زراعية وكثرة مراعييا حياة البدو والترحال، كما كانت المنطقة مشيورة بثروتيا ال

                                                           
 . 91، 53، 32، 31ابن الاغير، المادر السابق، ص ص:  (1)
 .  231الحريري، المرجع السابق، ص:  (2)
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كإصقميم  فاشتيرت أتييا من ثبلث أنيار مختمفة،بسبب كثرة مياىيا التي ت الغنية
 .(1)الحيواني، لذلك غمبت مينة الرعي والزراعة عمى صقاطنييا لممراعي واإلنتاج

ألن  ،ولم يعرف الوضع اإلصقتاادي تغيرا كبيرا غداة صقيام الدولة الرستمية      
بادئ األمر والتي صقامت عمى القبامل التي ناارت الدعوة اإلباضية في أغمب 

كما  أكتافيا الدولة الرستمية بترية بدوية تعيش عمى الرعي والزراعة والترحال
زكاة العمى  المال في بداية الدولة الرستمية ، لذلك اصقتارت مداخيل بيت(2)أسمفنا

اكتفى بيا ، وكانت ىذه ىي المداخيل الشرعية الوحيدة التي والجزية والخراج
 .(3)الرستميون

ىذه الوضعية بوضوح في المشاريع التي وضعيا ابن رستم ضمن  وتتجمى      
أولوياتو بعد تأسيس مدينة تييرت، والتي تمثمت في ثبلثة عناار أساسية ىي 
دعم الطبقة الفقيرة وتقوية الجيش لتأمين دولتو الناشمة، ثم اإلتجاه نحو المشاريع 

لزراعي من إجراء الماء واستابلح االصقتاادية التي تمثمت أساسا في الجانب ا
األراضي واإلىتمام بالزراعة، وعمى ىذا صقسم اإلعانة المالية التي أرسميا إليو أىل 

 .(4)يةالمشرق من اإلباض
لكن الوضع تغير منذ أواخر عيد المؤسس عبد الرحمن بن رستم بسبب       

صقتاادية وانتقل استقرار األوضاع السياسية بالمنطقة، فازدىرت عناار الحياة اإل
من امتيان الرعي إلى مجتمع اصقتاادي تنوعت مداخمو مدينة تييرت سكان 

وتعددت أنشطتو، فإلى جانب الزراعة والرعي نجد الاناعة والتجارة التي ساىمت 
سياسة الرستميين في ازدىارىا، وأابحت تييرت في غضون سنين صقميمة مدينة 

                                                           
؛ ياصقوت بن عبد اهلل الحموي، معجم البمدان، )د.ط(، بيروت:  127، 126الحميري، المادر السابق، ص ص:  (1)

، 02رفة األصقاليم، ط:؛ محمد بن أحمد المقدسي، أحسن التقاسيم في مع 08، ص:02م، ج:1977دار اادر، 
؛ إبراىيم بن محمد اإلاطخري، مسالك الممالك، )د.ط(، ليدن:  229، 228م، ص:1906مطبعة بريل، = =ليدن:

 .39م، ص:1870مطابع بريل، 
 . 21، ص:السابقالحريري، المرجع   (2)
 . 308، ص:02سعد زغمول عبد الحميد، المرجع السابق، ج:  (3)
  .31السابق، ص:ابن الاغير، المادر  (4)
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الذي ساىم في تحويل المنطقة من بمد ، األمر (1)عامرة تقوم فييا تجارة نشطة
رعوي يعتمد في ماادر دخمو عمى العشر والخراج إلى بمد متنوع النشاط 
اإلصقتاادي والتجاري، ويشير ابن الاغير إلى الدور اإليجابي لسياسة التسامح 
والتعايش التي تبناىا الرستميون في تحول تييرت إلى ممر تجاري ميم بين 

  .(2)في مواضع متعددة من كتابو إلسبلمي وغيره من البمدانمختمف أصقطار العالم ا
تنمية  فيى نيج عبد الرحمن بن رستم وسار حكام الدولة الرستمية عم      

وخططوا األسواق ورتبوىا  فشجعوا الحركة التجارية االصقتاادية،نشاطات المنطقة 
ونسقوىا عمى غرار أسواق المشرق، ووظفوا المحتسبين ونظموا الحسبة عمييا 

، وأوجدوا الفنادق والخانات لمتجار وأعطوىم (3)لمراصقبتيا والحفاظ عمى نظاميا
 (4)اء كانوا إباضيين أو غير إباضيينالحرية الكاممة لبلستقرار بمدينة تييرت سو 

مين حريتيم الكاممة في اتباع أي المذاىب أرادوا دون أن يكون وتركوا لكل القاد
ىناك ااطدام فيما بينيا، بل كان أممة الرستميين يحراون عمى سبلمة القوافل 
في ببلدىم، ويخرجون بأنفسيم لتأمين الطرق والمواابلت والمسافرين دون اعتبار 

ة ليذا )كثرت األموال ، ونتيج(5)إلنتماءاتيم العرصقية وال المذىبية وال الدينية
  (6)والمستغبلت وأتت الرفاق والوفود من كل األماار واآلفاق بأنواع التجارات(

إال استوطن معيم  من الغرباء والطارمين عمى البمد واار جّل من ينزل بينيم
)حتى ال ترى دارا إال صقيل ىذه لفبلن الكوفي وىذه لفبلن أظيرىم،  وابتنى بين

لقروي، وىذا مسجد القرويين ورحبتيم وىذا مسجد الباريين الباري وىذه لفبلن ا
 .(7)وىذا مسجد الكوفيين(

                                                           
  .85سوادي عبد محمد واالح عمار الحاج، المرجع السابق، ص: - (1)
 .32، 31ابن الاغير، المادر السابق، ص ص: - (2)
  .54المادر نفسو، ص: - (3)
 . 88، ص:نفسوسوادي عبد محمد واالح عمار الحاج، المرجع  - (4)
 .91، ص: نفسوابن الاغير، المادر  - (5)
  .53المادر نفسو، ص: - (6)
  .32، ص: نفسو - (7)
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إن سياسة الرستميين العادلة بين الرعية وعدم التمييز بين الغرباء وأىل الببلد      
المقيمين وال إصقااء مخالفييم في المذىب، وعدم ترك المجال لمخبلفات المذىبية 

كان عامبل ميما في  ،أمام ازدىار اصقتااد الببلدأو السياسية أن تكون عامقا 
وأصقاموا بيا، فيذا العدد  مدينة تييرتكسب أاحاب األموال والتجار الذين صقادوا 

النشاط التجاري  كان ليم دور كبير في إنعاش وع من الوافدينالكبير والمتن
 .(1)بالمنطقة
وصقد كانت اليجرة نتيجة حتمية ليذا التطور الذي عرفتو المنطقة تحت حكم       

الرستميين، حيث تسامع الناس بالعدل الذي تميزوا بو وباألمن الذي نتج عنو، وأن 
أحوال الناس في إمارتيم كانت أفضل بكثير من أحواليم في ظل غيرىم من حكام 

الكثير من المشارصقة والمغاربة  مدينة تييرتالمغرب المعاارين ليم، فياجر إلى 
واألندلسيين، وصقادىا التجار والكتاب والعمماء ورجال الاناعة والفن وأرباب 

، وكان لذلك أعظم األثر في اتساع (2)الحرف والمين من سامر العالم اإلسبلمي
 عمرانيا ونمو تجارتيا وتعدد أنشطتيا اإلصقتاادية.

 عمى الصعيد اإلجتماعي: -ب-3
أدى صقيام الدولة الرستمية بالمغرب األوسط إلى حاول تغير ممحوظ في       

حتى سميت تييرت بعراق المغرب نتيجة  ،تكوين النسيج اإلجتماعي بالمنطقة
، وصقد وافيا اليعقوبي (3)لتنوع التركيبة السكانية لممنطقة وتعدد المذاىب بيا
ىا عراق المغرب تشبييا ليا بالمدينة العظمى جميمة المقدار عظيمة األمر، وسما

بببلد العراق الااخبة بمختمف األجناس والممل والنحل، بعدما وجد تييرت ىي 
 .(4)األخرى تضم )أخبلط من الناس(

                                                           
 .32، 31ص:  ص نفسو، - (1)
القاىرة:  )د.ط(ف الفقي، تاريخ المغرب واألندلس،؛ عاام الدين عبد الرؤو 107الحريري، المرجع السابق، ص: - (2)

 . 156مكتبة نيضة الشرق، )د.ت(، ص:
 . 192، تح: محمد أمين ضناوي، بيروت: دار الكتب العممية، )د.ت(، ص:ن إسحاق اليعقوبي، البمدانأحمد ب - (3)
 . 192المادر نفسو، ص: - (4)
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جماعات الدولة الرستمية  ضمتإلى القبامل المتعددة من البربر،  باإلضافة      
ىربا من إفريقية بعد  أوا إلى تييرت لشيرتيا التجارية كبيرة من العرب الذين نزحو 

، ولما كان أممة الدولة الرستمية من أاول (1)فشل ثوراتيم عمى اإلمارة األغمبية
فارسية فقد جذبت تييرت كثيرا من العناار الفارسية حتى شكموا صقوة اجتماعية ليا 

 .(3)، وامتمكوا القاور والضياع وكان ليم سوق خاص بيم(2)وزنيا
التنوع العرصقي والمذىبي لم يكن ىناك ما يعرف وعمى الرغم من ىذا       

باألصقميات سواء مذىبيا أو عرصقيا، إذ كان لكل فمة من سكان البمد شيوخيا ومقدمييا 
وأكابرىا ليم وزنيم ومكانتيم في الحياة العامة وفي سياسة الدولة، حيث ما جد 

اضيتيا جديد أو طرأ طارئ جمع األممة الرستميون مشايخ البمد عمى السواء إب
 . (4)وغير إباضيتيا لمبّت في شؤون البمد

فأابح بذلك المجتمع الرستمي يتألف من أجناس مختمفة ومن عناار       
متباينة المذاىب، إذ كان يعيش فييا جنبا إلى جنب البربري والعربي والفارسي 
 والسوداني واإلباضي والسني والمعتزلي وكذا الييودي والناراني، ىذا المزيج من
مختمف األجناس والمذاىب والديانات الذي ميز التركيبة اإلجتماعية الرستمية يبرز 
بوضوح مبلمح التعايش وتقبل اآلخر في ىذه الدولة والذي يرجع إلى سياسة 

 .(5)التسامح التي تبناىا األممة الرستميون تجاه رعاياىم
صقتاادي والتوجو والتغير اإل لمدينة تييرتأدى ىذا التنوع البشري المكون       

إلى التجارة باإلضافة إلى األنشطة األخرى إلى انتشار ظاىرة الغنى والرخاء بين 
، وتحوليم من حياة البساطة األولى إلى مجتمع مترف تظير عميو المدينةسكان 

مبلمح الغنى والرفاىية، فيا ىو ابن الاغير ياف حاليم بعد صقيام الدولة 
ي البمد وتفسحوا فييا وصقوي فييم الضعيف وانتعش الرستمية ويذكر أنيم اتسعوا ف

                                                           
 . 289محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص:؛  70، 54اغير، المادر السابق، ص ص:ابن ال - (1)
 . 289المرجع نفسو، ص: ،محمود إسماعيل - (2)
 . 54، ص:نفسوالمادر ابن الاغير،  - (3)
  .55، 54؛ أبو زكريا، المادر السابق، ص ص: 101، ص:السابقابن الاغير، المادر  - (4)
 . 178، 177، ص ص:السابقمحمود إسماعيل، المرجع  - (5)
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الفقير، وتغيرت أحوال البمد حيث ُبِنيت القاور وُغِرست البساتين واتُِّخذ العبيد 
، وامتؤلت الببلد واتسع عمرانيا وكثر صقاطنوىا والمياجرون إلييا، وشجع (1)والخدم

مدن الكبيرة من الوضع اإلصقتاادي الجيد النشاط العمراني فأنشمت العديد من ال
العدم واستكمل تعمير الكثير من المراكز الحضرية القديمة، كما فتحت مسالك 
كثيرة وأمنت الببلد حتى اارت المنطقة من تييرت إلى مدينة تممسان والتي تقدر 

، وفي عيد أفمح بن عبد (2)مساحتيا بمسيرة خمسة وعشرين يوما كميا عمران
فعمرت الدنيا وكثرت األموال  ،حضارتياالوىاب بمغت الدولة الرسمية أوج 

والمستغبلت وتنافس الناس من أىل الحواضر والبوادي في البنيان حتى ابتنوا 
القاور والضياع خارج المدينة وأجروا األنيار وأصقاموا البساتين والجنان، وانتشرت 
القبامل واكتسبت األموال واتخذت العبيد حتى نالت من المكانة ما نال أىل 

 . (3)نالمد
 ىذا أدى إلى حتمية ظيور الطبقات في المجتمع الرستمي، ونميز منيا:

ابن  مالطبقة الحاكمة التي تمثمت في أفراد البيت الرستمي ويشير إليي      
الاغير في مواضع مختمفة من كتابو بماطمح الرستمية، وأحيانا يذكرىم بقولو 

 )دخل عمى 
 .(4)بطانتو(، وأحيانا بطانة السمطانعبد الوىاب وجوه رجالو وصقواده وأىل 

كما ظيرت طبقة من األثرياء امتمكت القاور والبساتين والضياع وحتى       
في البنيان حتى ابتنوا القاور والضياع خارج المدينة، يذكر  وتنافسوااألسواق، 

منيم ابن الاغير محمد بن حماد أحد المقربين من اإلمام الرستمي أبو حاتم بن 
يقظان الذي امتمك منزال يقال لو المثمث صقد جمع األشجار واألنيار والمزارع أبي ال

والنخل والقاور، وأبان وحمويو المذان ابتنيا صقارين خارج المدينة، وغيرىم ممن 

                                                           
  .33، 31، ص ص: نفسوابن الاغير، المادر   (1)
 .  88م، ص:1889ابن خردذابة، المسالك والممالك، )د.ط(، ليدن، مطابع بريل،   (2)
  .54، 53، ص ص:السابقابن الاغير، المادر   (3)
  .94، 54، 42نفسو، ص ص:المادر   (4)
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و بكر بن أفمح يطول ذكره، دون أن ننسى صقاور األسرة الرستمية خااة صقار أب
إلى العديد من التجار الذين  ن عرفة وغيرىم، باإلضافةبوصقار محمد  ،ووالده

 .(1)اشتيروا بالغنى منيم أبو محمد الايرفي والواسطي
أما طبقة العوام فيشير إلييا ابن الاغير حين يتحدث عن والية أبي حاتم بن      

أبي اليقظان، وأنيم بايعوه دون القبامل األخرى صقبل دخولو تييرت، ولعل معظميم 
اإلباضية، حسب إشارة ابن الاغير إلى  كان من غير العجم، وال من مذىب

رغبتيم في تبييت خبر اإلباضية، ولعميم من بسطاء الناس وأاحاب الحرف، ثم 
 .(2)يذكرىم في مواضع عديدة بنفس اإلسم

وكان من الطبيعي في ذلك العار أن ينتج عن وجود طبقة من األثرياء       
وجود طبقة من العبيد والخدم لئلشتغال في أعمال القاور والمزارع واإلعتناء 
بالثروة الحيوانية وغيرىا، حيث يشير ابن الاغير إلى ظيور ىذه الطبقة كنتيجة 

 .(3)النتشار الغنى بين أوساط المجتمع
 الصعيد الثقافي: عمى -ج-3

شيدت مدينة تييرت في عيد الرستميين نيضة فكرية واسعة في شتى       
المجاالت، خااة بعدما انتعشت فييا الحياة االصقتاادية وازدىرت الحضارة 
واستحكم العمران، ومعموم أن الرخاء االصقتاادي واإلستقرار السياسي من أىم 

ي ورواج سوصقو، وىو ما أّىل تييرت العوامل المساعدة عمى تطور الجانب الفكر 
 .ألن تابح عاامة لمفكر والعمم في المغرب األوسط

باإلضافة إلى عامل آخر ال يقل أىمية عن سابقو والمتمثل في اىتمام       
صقباليم عمى طمبو وتدريسو، فقد كان أممة الدولة  السمطة الرستمية بالعمم وأىمو، وا 

طمب العمم وصقدموا مساىمات فعالة في نشره  الرستمية من العمماء المشاركين في
بين أفراد المجتمع الرستمي، حيث نجد مؤسس الدولة عبد الرحمن بن رستم من 

                                                           
  .93، 72، 65، 53، ص ص:نفسو - (1)
  .92، 91، 89، 66، ص ص:نفسو - (2)
  .54، 53، 33ص ص: ،السابقالمادر ابن الاغير،  – (3)
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كبار عمماء اإلباضية وأحد حممة العمم الخمسة الذي كمفوا بميمة نشره بين سكان 
، بينما فاق ابنو عبد الوىاب في درجات العمم ونبغ حتى ألف كتابا (1)المغرب

وعة من المسامل التي أشكمت روفا بمسامل نفوسة الجبل، أجاب فيو عن مجممع
با لآلداب ، وكان أبو بكر بن أفمح حرياا عمى العمم مقربا ألىمو، مح(2)عمييم

، ويذكر الدرجيني أن لو تآليف في الرد عمى (3)والشعر وأخبار الماضين
 .(4)المخالفين
وجوه  يحضرىاعمى ارتياد مجالس العمم التي كان  مواظباوكان أبو اليقظان       

، حتى كانت لو سارية في المسجد الجامع يعرف بيا لدوام يمالناس عمى اختبلف
حضوره وحراو عمى ىذا، وكانت ىذه المجالس تتم بحضور عدد معتبر من 

، وبالرغم من أن ابن الاغير كان (5)عمماء اإلباضية وغيرىم ممن أراد الحضور
بالمذىب اإلباضي مطمقا إال أنو كان يحضر مجالس أبي اليقظان ال يدين 

العممية، كما يشير ابن الاغير إلى تعدد المجالس العممية ليذه الفرق والتي كانت 
 .(6)متاحة أمام الجميع من أتباع المذىب وغيرىم

ونتج عن تنوع المذاىب داخل مدينة تييرت كثرة المساجد والمناظرات       
مق العمم، حيث اار لكل فمة من فمات المجتمع مساجدىا الخااة العممية وح

ويقال ىذا  ،اارت تمك المساجد تعرف بيم وتنسب إلييمو وحمقيا وعمماؤىا، 
، ولم تكن حمق العمم محاورة (7)مسجد الكوفيين وىذا مسجد الباريين وغيرىم

 .(8)عمى أاحاب المذىب فقط، بل كان مرحبا بأي كان لمحضور والسماع
                                                           

الجزامر: مطبعة -أحمد بن سعيد الدرجيني، طبقات المشايخ بالمغرب، )د.ط(، تح: إبراىيم طبلي، صقسنطينة - (1)
  .19، ص:01البعث، )د.ت(، ج:

  .39، ص:نفسوابن الاغير، المادر  - (2)
  .62المادر نفسو، ص: - (3)
  .84، ص:01، ج:نفسوالدرجيني، المادر  - (4)
  .81، ص:لسابقاابن الاغير، المادر  - (5)
 . 80المادر نفسو، ص: - (6)
 . 32، ص:نفسو - (7)
  .102نفسو، ص: - (8)
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 ن ظراتو ومحاوراتو مع فقياء إباضييكما يحكي ابن الاغير عن بعض منا       
وحتى جموسو ألخذ العمم عن بعضيم، حيث يذكر أنو جمس لدى أحد أعبلم 
اإلباضية المدعو أبو عبيدة الذي كان عالما في النحو والمغة والفقو والكبلم ليسمع 

 . (1)منو كتاب إابلح الغمط البن صقتيبة
غيرىم حسب ابن الاغير في صقولو: وصقد تعددت المناظرات بين اإلباضية و       

يطالب بعضيم وال سعى بعضيم  ومن بالبمد من فقياء اإلباضية وغيرىم لم)
، باإلضافة إلى (2)إال أن الفقياء تناجت المسامل فيما بينيم وتناظرت( ،ببعض

معتزلة والتي كانت تتطرق إلى المناظرات العديدة التي كانت تتم بين اإلباضية وال
المناظرات صقد ىذه ، وال شك أن (3)مختمف فروع العمم كالفقو والتفسير وعمم المغة

أمدت جميع الفمات بأفكار وآراء واجتيادات و  والفكريةأثرت الحياة العقمية 
 .(4)جديدة
واشتيرت تييرت في ىذا العيد بمكتبيا المعاومة التي كانت ببل شك منبرا       

إثراميا بمختمف المانفات في بجيد وافر من منابر العمم، وصقد ساىم الرستميون 
 .(5)سواء عن طريق التأليف أو اإلصقتناء ،العممية
اإلباضية من الفقياء والعمماء من كبير عدد  اشتير في ىذا العيدكما       
منيم أبو عبيدة األعرج الذي كان عالما بالفقو والمغة والنحو والكبلم  ،وغيرىم

ييا العزيز بن األوز الذي كان لو فقوالوثامق والذي أخذ عنو ابن الاغير، وعبد 
رحمة إلى المشرق، وذكر غيرىم من الفقياء أمثال عيسى بن فرناس لو و مشيورا 

ربيع سميمان الذي كانت لو مناظرة مع ابن النفوسي ومحمود بن بكر وأبو ال
الاغير، ومن غير اإلباضية ذكر منيم أبو مسعود الكوفي وأبو دنون المذان كانا 

                                                           
  .103، 102، 84نفسو، ص ص: - (1)
  .102، ص:نفسو - (2)
  .82نفسو، ص:المادر  - (3)
، مجمة الحضارة اإلسبلمية، كمية العموم اإلنسانية "الحياة الثقافية والفكرية عمى عيد الرستميين" الشيخ بوصقربة، - (4)

 . 44م، ص:2005، سنة: 12، عدد:09الجزامر، مج: -والعموم اإلسبلمية، جامعة وىران 
  .56، ص:01الدرجيني، المادر السابق، ج: - (5)
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فقييين بمذاىب الكوفيين، في حين كان ابن الاغير نفسو مالكيا عمى أرجح 
 .(1)الظنون
 خاتمة:
نتج عن صقيام الدولة الرستمية بالمغرب األوسط واتباعيم سياسة التسامح       

الديني والمذىبي نحو رعاياىم والقادمين إلييم عمى السواء تحوالت اجتماعية 
، حيث ترتب عميو تنوع إثنولوجي مدينة تييرتواصقتاادية ممموسة في حياة سكان 

ة من بيمات مختمفة وتعايشيا في في بنية المجتمع الرستمي بوفود عناار متباين
مجتمع واحد، وانتقال ىذا المجتمع من حياة البداوة والترحال إلى حياة التمدن 
واإلستقرار، وظيور مبلمح التطور العمراني كالقاور والمبان والضياع والمنشآت 
العامة مثل الفنادق والحمامات والخانات واألسواق الكبرى نتيجة لمتطور 

ي عرفتو الببلد، وأابحت العاامة تييرت ذات أىمية اصقتاادية اإلصقتاادي الذ
كبيرة لتحكميا في الطرق التجارية، وتشجيع أممتيا لمتجارة الداخمية والخارجية 
عطاء الحرية الكاممة لكل التجار سواء كانوا إباضيين أو غير إباضيين  وا 

س والمغرب لئلستقرار بيا، وأابحت ليا مبادالت تجارية مع السودان واألندل
فريقية  ، وصقد انعكس ىذا التطور اإلصقتاادي بدوره عمى والمشرقاألصقاى وا 

األوضاع الثقافية في المنطقة حيث تحولت مدينة تييرت إلى حاضرة كبرى تنافس 
بقية حواضر ببلد المغرب اإلسبلمي، كما غدت مركزا حضاريا يزدان بالعمم 

 والفكر والثقافة.
 
 
 
 
 

                                                           
 . 94، 92، 86، 84، 83، 81، ص ص:نفسوابن الاغير، المادر   (1)
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 بالجنوب الجزائري )توات( 5511أكتوبر  51معركة حاسي صاكة 

 ر الفرنسيستعمموردود فعل ال

 " دعائية فرنسية تاريخية ةقي" دراسة تاريخية لوث

The Battle of Hassi Saka and the French Reaction 

-A Historical Study of a French Propaganda leaflet - 

 23/12/2019تاريخ النشر:  28/09/2019تاريخ القبوؿ: 23/03/2019:اإلرسال تاريخ

  :الممخص 

لسكاف فرنسي وجييا المستعمر ال لوثيقة دعائية المقاؿ دراسة تاريخية
ـ، 1957أكتوبر 15عقب تمرد حاسي صاكة التاريخي تيميموف وأىؿ تينركوؾ 

والتي اثبت مف خالليا حجـ العمؿ المسمح لجيش جبية التحرير الوطني والحس 
الوطني لدى شيوخ المدارس الدينية ومف خالليـ المجتمع في أقصى الجنوب 

طف، وما شكمو مف إجياض لمشاريع فرنسا االستعمارية في الغربي مف الو 
الصحراء الجزائرية عمى غرار سياسة الفصؿ المزعومة، ىذا وقد كانت الوثيقة 

 واضحة في تقديـ صورة مف صور فرنسا االستعمارية في مواجية الثورة.

 : عرؽ، حاسي، دعائية، تينركوؾ، فرنسية. الكممات المفتاحية
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I.  :المقدمة 

أف الوثيقة ضالة الباحث  إلىالباحثيف األكاديمييف المؤرخيف يشير العديد مف    
ذكر إف الدكتور بف دارة محمد أستاذ كر فيما أتأذآف وجدىا فيو أحؽ بيا، و 

كثيرا ما يعتمد في محاضراتو ودراستو  محاضر بجامعة أحمد دراية لوالية أدرار
وأبحاثو عمى المادة األرشيفية التي تعتبر الوثيقة عنصرىا المصدري األساسي 
ولطالما ركز في توجيياتو لطمبة الباحثيف عمى ضرورة التعود عمى استخداـ 

ذ ما أردنا تقديـ اإلضافة، بناء عميو ارتأيت دراسة الوثائؽ األرشيفية في األبحاث إ
 مجودة بمتحؼ المجاىد لوالية أدرار.أرشيفية  ةقيوث

Abstract 

    This article is a historical study of a French propaganda 

document to the inhabitants of Timimoun and  after the 

historic rebellion of  Hassi Saka on October 15th, 1957  

which confirmed the number of the military actions of the 

National Liberation Army and the patriotic consciousness 

among the leaders of the religious schools and the whole 

society in the extreme south west of Algeria.  These military 

actions led to the abortion of the French colonial projects in 

the Algerian Sahara such as the so-called separation policy. 

The propaganda document represented a clear image of 

colonial France in facing the revolution. 

 

Keywords: Irg, well, propaganda, Tinerkouk, French. 
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المعنية بالدراسة، مناشير دعائية فرنسية وجدت ممقاة عبر الحيز  ةقالوثي   
، التي تعد أوؿ عمؿ عسكري بناحية " (1)الجغرافي المحيط بمعركة حاسي صاكة

مثورة ليدخؿ في إطار توسيع نطاؽ المجيود العسكري  (2)العرؽ الغربي الكبير "
لمقررات مؤتمر  ذه العممية تأتي تنفذفييا، وى (3)الجزائرية، ومساىمة " إقميـ توات "

إلضعاؼ  ـ، القاضية بضرورة شوممت الثورة1956أوت  20واد الصوماـ 
 .(4)وتشتيت القوة االستعمارية عبر الوطف

األىالي المتواجديف  ألقيت عبر الطائرات؛ إلجبار ةقذه الوثيالمرجح أف ى    
ذي أعد خصيصا مف قبؿ ، ال(5)بالعرؽ بضرورة االلتحاؽ بمحتشد حاسي صاكة
عقب عممية حاسي صاكة بتاريخ (6)اإلدارة االستعمارية إليوائيـ وفصميـ عف الثوار

                                                           
، عمى الساعة 13/04/2017المجاىد بف عيشاوي الشيخ بريؾ، مقابمة شخصية ، مقر متحؼ المجاىد بأدرار،  - (1)

 سا.10:00
ـ، 500و 260العرؽ الغربي الكبير : ىو سطح واسع األطراؼ تغطيو كثباف رممية، يتراوح أرتفاعيا ما بيف  - (2)

، الجزائر : اطمس الجزائر والعالممحمد اليادي لعروؽ، د مف اإليضاح ينظر : يمتد ما بيف بني عباس والمنيعة)مزي
 (.   14، ص1998دار اليدى، 

غربا إلى ° 4توات الواحات الصحراوية الجنوبية الغربية الواقعة ما بيف خطي طوؿ  يشمؿ إقميـ إقميـ توات : -(3)
شماال، المتموقعة  بيف سفوح األطمس الجنوبي وبالد السوداف، يحدىا مف ° 30إلى °26شرقا وبيف خطي عرض 1°

قصور)قرى(التي  الشماؿ العرؽ الغربي الكبير وىضبة تادمايت، ومف الجنوب ىضبة مويدر، وتشتمؿ المنطقة عمى
تزيد عف الثالث مئة و خمسيف، متناثرة ىنا و ىناؾ عمى رماؿ الصحراء و ىي أشبو باألرخبيؿ في البحار، يسود 

ممـ سنويا و لكنيا فجائية في  50المنطقة مناخ صحراوي حار جاؼ صيفا و بارد شتاءا، و أمطارىا قميمة، وتقؿ عف 
خر، و كثيرا ما ترتبت عنيا فيضانات تسببت في ىدـ البيوت، ويقسـ اإلقميـ بعض األحياف و قميمة الفعالية لشدة التب
توات واالزواد خالل تيديكمت، )ينظر : محمد الصالح حوتية،  –قورارة  –إلى ثالث مناطؽ ىي: توات الوسطى 

ل الوثائق عشر لمهجرة)الثامن عشر والتاسع عشر ميالدي(دراسة تاريخية من خال  ==القرنين الثاني عشر والثالث
 (.28،ص2007، الجزائر : دار الكتاب العربي، 1،جالمحمية

، مجمة أوؿ نوفمبر، مؤتمر الثورة في الصومام من التنظيم الى االستراتيجيةمحمد العربي ولد خميفة،  -(4)
 .11، ص2006، نوفمبر 169العدد

اإلدارية كـ شرؽ المقاطعة 90منطقة حاسي صاكة نسبة الى بأر ماء يقع عمى بعد  -(5)
 (  31كـ جنوب شرؽ دائرة تينركوؾ. )أنظر : عمورة بمبشير، مرجع سابؽ، ص35تميموف، و

 بأدرار، محفوظة بمتحؼ المجاىد أدرار. 19/03/2004المجاىد ميمود بمعقوف، شيادة مسجمة بتاريخ  -(6)
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ـ، وحسب نفس المصدر فإننا لـ نقؼ عمى كاتبيا، لكف مثؿ 1957أكتوبر  15
اط الشؤوف األىمية بكتابتيا بتنسيؽ مع العارفيف ىذه الوثائؽ يكمؼ في الغالب ضب

التي نحف بصدد دراستيا متواجدة  ةقمف المتعاونيف معيـ، وىذه الوثي بشؤوف البالد
 درار.أبأرشيؼ متحؼ المجاىد لوالية 

باعتبار إف موضوع الوثيقة يتناوؿ العممية التي عرفيا العرؽ الغربي الكبير    
ـ حسب 1957أكتوبر  16كر الفرنسييف، بتاريخ بالقرب مف تيميموف ضد العسا

، وبالنظر لمعبارة القائمة ب " ... أكتوبر الجاري..." واألحداث التي (1)ما ورد فييا
وردت فييا عف ردود الفعؿ لمقوات االستعمارية الفرنسية بحاسي الجديد الشرقي، 

تبت فيو ـ يكوف اإلطار الزمني الذي ك1957فإف النصؼ الثاني مف شير أكتوبر 
 ىذه الوثائؽ.

قدمت لنا الوثائؽ جممة مف المعمومات التاريخية، يمكف استعراضيا في شكؿ    
 أفكار أساسية موجزة كحوصمة لما ورد بالوثائؽ الدعائية الفرنسية محؿ الدراسة:

 عممية التمرد. -
 رد فعؿ القوات الفرنسية. -
مع فرنسا مف أجؿ دعوة األىالي لعدـ االنسياؽ وراء المتمرديف، والوقوؼ  -

 مستقبؿ زاىر.
مراحؿ عممية التمرد ورد فعؿ قوات االستعمار الفرنسي مف خالؿ  -

 رسومات كاريكاتورية تعبيرية.

التي بيف أيدينا يمكننا طرح اإلشكاالت التالية، التي  ةقومف خالؿ ىذه الوثي   
يمكنيا مساعدتنا عمى الدراسة التاريخية ليا؛ والمتمثمة أساسا في معرفة سبب 

                                                           
دور تواتي دحماف، وأخروف،  اكتوبر، )ينظر: 15عف معركة حاسي صاكة تقوؿ بي تاريخ  ةالمعمومات المتداول -(1)

 (. 44ص ،2008جزائر: دار الشروؽ لطباعة والنشر، ، ال6511_  6591اقاليم توات خالل الثورة الجزائرية 
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؟ والغرض مف صدورىا ؟ والى إي مدى تـ تحقيؽ األىداؼ  ةقالوثيصدور ىذه 
والدور الذي  التي أنيطت بيذه المناشير الدعائية الفرنسية اتجاه األىالي والثوار؟
 كاف لرجاؿ الديف في تجنيب السكاف اإلنسياؽ وراء ىذه اإلدعاءات ؟

II. ةقدراسة محتوى الوثي : 

 ةقنا الدراسة التاريخية ليذه الوثيعمى ضوء اإلشكاالت المطروحة، يمكن   
الدعائية والتعرؼ عمى أسبابيا وأىدافيا الموضوعية، وما مدى تحققيا عمى ارض 

 الواقع الميداني.

موجو لسكاف تيميموف وأىؿ  ةقالمنشور الدعائي الموجود بالوثي نجد إف    
" ..ا سكاف تيميموف يا أىؿ تينركوؾ.تينركوؾ مف خالؿ المطمع الذي بدئت بو، ً ي

، ثـ بدأ بتحديد اإلشكاؿ المتمثؿ في عممية قتؿ ثمانية عساكر فرنسييف بتاريخ (1)
ونعتيـ بأبشع الصفات أكتوبر مف قبؿ ما وصفيـ بالفالقة  16

، ىذه (2)البشرية ً ...الغداريف المجرميف الغاشميف ً ، ونيبيـ ما يقارب مائة بعير
بمعركة حاسي صاكة، وىو مكاف بئر  المنطقة تاريخأدبيات العممية معروفة في 

كمـ جنوب شرؽ زاوية الدباغ  35كمـ شرقا وبػ  90ماء يبعد عف تيميموف بػ 
 بو كتيبة ميارى توات التابعة لمقوات الفرنسية. )تينركوؾ(، كانت تقيـ

                                                           
أحد الدوائر اإلدارية التي كانت تتبع مف قبؿ إلى دائرة  ،تينركوؾ أو ما كاف يطمؽ عميو سابقا زاوية الدباغ -(1)

كانت ىذه المنطقة إباف االستعمار  ،كمـ 300كمـ شرقا وعف مقر الوالية أدرار  90تيميموف ىي تبعد عمييا حوالي 
فو وذلؾ راجع لما عر  ،الفرنسي أراضييا مسرحا ألحداث ساخنة تعد امتدادا ومساىمة في الثورة التحريرية الكبرى

 :ر)أنظامتدادىا الطبيعي المتمثؿ في العرؽ الغربي مف أعماؿ عسكرية استيدفت مصالح القوات االستعمارية الفرنسية.
 (225-222، ص ص2012، متميمي ، الجزائر: مطبعة مداد2الشيخ موالي أحمد الطاىري، نسيـ النفحات، ط

التي تستعمميا فرقة الميارة لتنقؿ عبر العرؽ في جوالتيا البعير المعنييف ىـ مف نوع الميارة التي كانت الوسيمة  -(2)
 (44تواتي دحماف وأخروف، المرجع السابؽ، ص :نظرأ) .االستطالعية
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قائد كتيبة ميارة توات  النقيب جاك صواييـ، حضر 1957أكتوبر  13وفي     
أكتوبر حيث  15بتيميموف لزيارة حاسي صاكة، وظؿ ىناؾ إلى غاية صبيحة 

 أشرؼ عمى تقسيـ الكتيبة وىيكمتيا إلى ثالث فرؽ.

 تندوؼ بتراب والية أدرار. تتجو لبوبرنوس شرؽ الفرقة األولى -

 تتجػو إلى حاسػي بوزيػد قػرب المنيعػة. الفرقة الثانيـة -

 تتجو إلػى قػرب القصيبػة بدائػػرة تينركػوؾ. الفرقة الثالثـة -

وأخذ معو بعض الجنود الستبداؿ الموجوديف بثكنة تيميموف وبذلؾ أصبح عدد   
 65فرنسييف و 8فرد منيـ  73أفراد الكتيبة المتواجدة بحاسي صاكة نحو 

قد أعطى أوامره لنائبو  المالزم فرحات بمعيد، وفي الوقت نفسو كاف (1)جزائري
ي المدرسة البكرية زميؿ الشيخ سيدي محمد بمكبير ف (2)السي هاشمي أمحمد

، أحد المجاىديف الذيف قدموا عبد القادر الزياديو حميدة ابن العقونبتمنطيط، و
مف منطقة الساورة لتنظيـ العمميات في صحاري تيميموف، بتنفيذ عممية حاسي 

                                                           
 .21، ص 77، ع1986عمي العياشيً،معركة حاسي صاكًة، مجمة اوؿ نوفمبر، الجزائر : -(1)
بعيف حمو تينػركوؾ، ِابػف أحمد ومباركة، حفػظ  1930ىاشمي أمحمد :أسمو الثوري )بونافع( مف مواليد سنػػػػة  -(2)

، لو سيدي أحمد ديدي بتمنطيطقػرآنيػة المػدرسة الالقرآف الكريـ بمدينتو وتػػابػع دراسػتو في مجػاؿ الفقػػو وعمػػػـو الديػف ب
( وذلؾ بتػوعيػة )حيث كػاف آنذاؾ في صفػوؼ الجػيش الفػرنػسي 1955ِابف وحيد، بػػدأ أعمػالو الثػوريػة منػذ سػػنة 

المناضػميف بالمنطقة وشرح الجانب الديني والغػزوات التي خاضيا الرسػوؿ ) صمى اهلل عميو و سمـ ( إباف الفتوحات 
، ِانتقؿ إلى جبؿ تامدة ومنيا إلى واد الناموس، حيث ِالتقى 1956اإلسالمية، ِالتحػؽ بصفوؼ جيش التحرير الوطني 

جميػع النشػاطػات الػتي يقػـو بيا وتـ اإلتفػاؽ بينيما عػمى طػريقة العمػؿ ثـ عػيف لو بالسيد/ ىداجي الشيخ، شػرح لو 
خمسػة أشخػاص إلمكانية ِاتصػالو بالمراكز بجبػؿ الحيمر، بعػدما عمـ المسؤوليف بنشػاطو ِاستػػػدعى إلى مقر الوالية 

الجػػيش والشعب، وسػممت لػو مجمػوعة أختػاـ المسػػؤوليػة مػػا بػيف = =( بفيقيؽ، حيث أسندت لو ميمة05الخامسة)
تحمؿ رمز جيش وجبية التحرير مع العمـ الوطني وبعػض األسػمحة، بعػد عػودتو إلى تيميمػوف أشرؼ عمى تنصيب 
المجنػة الخماسية بعػدىا عيف مسؤوؿ القبائؿ والقصور، خطط اِلنتفػاضة حػاسي صاكػة رفقػة أعضػاء المجنػػة، شػػارؾ في 

عمميات منيا: معركة حاسي الجديد الشرقي، معركة بواد منوشات، معركة بحاسي تاسمغة، معركة بحػاسػي غمبػو  عػدة
)أنظر : مقالتي عبد اهلل، جعفري مبارؾ، معجـ أعالـ توات، 1957نوفمبر21الػتي سقػػط فيػػيا شييًدا بتاريخ 

 (.121ص
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  المالزم فرحات بمعيدصاكة واالنسحاب مع الفاريف إلى المركز الذي يتواجد بو 
المدعو  (1)الرقيب بيدة محمدؿ بكتيبة الميارة عف طريؽ عمى اتصا بونافعإذ كاف 

، وقد بدأ ىؤالء في العمؿ عمى (2)حناني عميوسبقاق محمد ( و العطشان) 
مراقبة تحركات جنود العدو الثمانية ومعاينة األماكف التي تتواجد بيا األسمحة 

 كاألتي:لالستيالء عمييا في الوقت المناسب، وكانت الخطة المتفؽ عمييا 

 بن سعد سميمانمف الجزائرييف مف بينيـ  المجموعة األولى تتولى -1
 قتؿ جنود اإلشارة. بريك احمدو

أبو بكر و محمد فرج اهللوتضـ مف بيف جنودىا  المجموعة الثانيةتتولى  -2
، اإلجياز عمى الجنود الثالثة المكمفيف عبد القادر بن سميمانو جرمي

 بالمراقبة والتفتيش.

التصدي لبقية  ميمود بمعقونبقيادة المجاىد  وعة الثالثةالمجمتتولى  -3
جنود العدو وكؿ مف حاوؿ اليرب منيـ وفي الوقت نفسو االستيالء عمى 

 األسمحة وعتاد العدو.
                                                           

بقصػر الحػػػاج أوقػػروت، ِابػػػف دحػماف ومسعػػودة،  1928ولػد خػالؿ سنػة  أسمو الثوري )العطشاف( بيدة محمد : -(1)
بحاسي صػاكة حيث كاف مف بيف  1957أكتوبر 15متػزوج ولػو بنت، ِالتحػػؽ بصفوؼ جيش التحريػػػر الوطػني في 

ي الجديد الشرقي، المخططيف ليػا، رتبتػو العسكرية مػالـز مسؤوؿ قسػـ، شػارؾ في عدة معارؾ منيا: معركة بحاس
اتجػػػػو إلى جبػاؿ بشار وجبػاؿ قروز ثـ جبؿ بف يسمير حيث شارؾ في  1958معركة بحاسي تاسمغة، في سػػػنة 

عمميات تخريبية بالسكؾ الحديدية واألسالؾ الشائكة في معركة السرج ببف يسمير، ومعركة رصفة لمرابط، وكاف لو 
سقػػط  رحمو اهلل شييػػًدا في معركػػػة كػػاف قائػدىا بجػبؿ مػرقاد نواحػي لياوف، ىجـو عمى مدينة العيف الصفراء بمدفعية ا

 (.372 -371)مقالتي عبد اهلل، جعفري مبارؾ، المرجع السابؽ، ص ص1959العيف الصفراء أواخر سنة 
وؼ الثورة مبكرا بتينركوؾ ينتمي الى اسرة فقيرة التحؽ بصف 1924حناني عمي : المجاىد عمى حناني مف مواليد  -(2)

وقد شارؾ في معارؾ العرؽ االولى ثـ انتقؿ الى  1957بالثورة سنة  ؽلاللتحا وقد لعب دورا كبيرا في تشجيع الميارييف
فيقيؽ حيث كمفتو قيادة المنطقة الثالثة بانشاء الناحية الثالث بالعرؽ الغربي الكبير فعاد الى العرؽ مف جديد واشرؼ 

واشتير بشجاعتو وحنكتو السياسية، واصؿ أداء ميامو الى غاية نيؿ  1959قة منذ عمى جيش التحرير بالمنط
، 1971االستقالؿ بعد االستقالؿ واصؿ ميامو في الجيش الوطني الشعبي سميؿ جيش التحرير الوطني الى سنة 

 (.261 -260بتينركوؾ والية أدرار)نفسو، ص ص 1983توفى رحمو اهلل في 
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دقائؽ كما  10وبيذه الخطة المحكمة تـ تنفيذ العممية بدقة متناىية في خالؿ     
حؽ المنعرج األساسي في خطط ليا، وفي تمؾ المحظات الحاسمة والتي تعد ب

مسيرة المجتمع في منطقة العرؽ الغربي الكبير والتي تعد لحظة تاريخية، سمع 
الزيادي و (1)الزاوي مول الفرعةو عيشاويرفقة   السي هاشمي أمحمد) بونافع ( 

( طمقات الرصاص التي كانت إيذانا بدخوؿ  كحموشالمدعو ) عبد القادر 
 المنطقة في الثورة وبداية مرحمة تاريخية جديدة أصفرت ىذه العممية عمى:

القضاء عمى ثمانية جنود مف الجيش الفرنسي, وىـ مجموع القيادييف  -
الموجديف داخؿ الكتيبة، وانضـ باقي جنود الكتيبة مف الجزائرييف إلى 

 .(2)يؾ عف غنـجيش التحرير الوطني، ناى

 .36بندقية مف نوع ماس  100 -

 .29/24قطع رشاشة مف نوع  3 -

 بندقية رشاشة. 12 -

 أجيزة إرساؿ واستقباؿ. 3 -

 صناديؽ مف الذخيرة. 6 -

 مالييف فرنؾ فرنسي. 4 -

 جمؿ. 240 -

                                                           
بفاتيس دائرة تنركوؾ، التحؽ بجبية التحرير الوطني عاـ  1932الفرعة، مف مواليد سنة  الشييد الزاوي موؿ  -(1)

، عمؿ كمسؤوؿ سياسي، استشيد في 1957، وبجيش التحرير الوطني عقب انتفاضة حاسي صاكة عاـ 1956
 )متحؼ المجاىد أدرار(.21/11/1957معركة حاسي غامبو في 

 .22عمي العياشي، المرجع السابؽ، ص -(2)
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مع العمـ أنو خالؿ ىذه العممية لـ يصب أي جزائري بالنظر لعنصر المباغتة    
والمفاجأة التي نفذت بيا، وقد تـ تنفيذ ىذه العممية حسب ما سمؼ ذكره وفؽ خطة 

عمى التخطيط واختيار الرجاؿ المناسبيف لمميمة،  بونافعمحكمة أظيرت مقدرة 
رة التحريرية في إقميـ توات أعقبتيا فكاف تمرد حاسي صاكة البداية المسمحة لمثو 

 معارؾ محتدمة بيف العدو الفرنسي ومجاىدي المنطقة.

تواصؿ الحديث عف مغبة ىذ الفعؿ الذي لف يمر مرور الكراـ عمى  ةقالوثي   
مرتكبيو، ميددة ومتوعدة بما سيمحؽ فاعميو عمى يد فرنسا التي وضعيا في مرتبة 
عيف اإللو ويد القدر التي ستصؿ مف يتطاوؿ عمييا بقوليا، ً ...وعيف اهلل ال تغفؿ 

 مف السماء عمى عمى شيء..ً.، وكذلؾ، ً ...ومف غدوة نزلت عقوبة اهلل
الجوي الفرنسي بحاسي الجديد  األسطوؿالمجرمييف..ً.، بعدما لحقت بيـ طائرات 

الشرقي وقتمت منيـ عشر أشخاص، ىذه العممية تعرؼ بالغارة الجوية التي شنيا 
الطيراف الفرنسي عمى حاسي الجديد الشرقي، الذي يبعد عف تيميموف حوالي 

 كمـ.245

 250ممية حاسي صاكة عمى ستولى الميارى الذيف نفذوا عكما ذكرنا سالفا ا    
ألسمحة والمؤونة وفي المساء توجيت الفرقة إلى حاسي الجديد الشرقي  جمال وكؿ

. 

" بتيميموف بالحادثة وبعد  نيكموعمـ القبطاف"  1957أكتوبر  16في يـو    
صاؿ صباح استفساره مف مركز القيادة لكتيبة ميارى توات بادرار اخبروه بأف ات

أكتوبر لـ يتـ، ولموقوؼ عمى الحادثة تحرؾ القبطاف " صوايي" باتجاه  16يـو 
 (1)تيميموف ثـ حاسي صاكة أيف اكتشؼ اآلتي:

                                                           
السجل الذهبي لشهداء المقاومة الشعبية والثورة  جمعية موالي سميماف بف عمى لحماية وتخميد مآثر الثورة، -(1)

 .14،ص1996، بدوف طبعة، التحريرية الكبرى لوالية أدرار
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 ضباط فرنسييف قتموا رميا بالرصاص . 08جثث  -

 جمؿ . 240مف الميارى وحوالي   63اختفاء  -

 اختفاء أسمحة ذات عيارات مختمفة منيا :  -

 مذياع راديو ( 03 –با  02 –فـ  02 –بـ  05بندقية )  65اختفاء 

 خرطوشة (  10000صناديؽ )  08كمية كبيرة مف الخراطيش حوالي  

 منظار. 15اختفاء أكثر مف  

" إلى تيميموف لدراسة ديكرافكارؿ الجنراؿ" انتق 1957أكتوبر  19وبتاريخ    
عطاء التعميمات لمقائد " جميع اإلجراءات الممكنة  " التخاذ بيار بوشيالوضعية وا 

لمواجية الميارى الفاريف، وموازاة مع ذلؾ بداءت الشرطة الفرنسية في قمع كؿ 
المواطنيف المشتبو بيـ في تمويف مراكز المجاىديف، خصوصا شيوخ المدارس 

 الدينية واألعياف.

"مفاده  نيكمو" نائب والي ادرار والقبطاف " قتنيولقدـ بوشي مخططو لمقائد "   
شر اكبر قوة جوية في الشماؿ، شماؿ غرب وشماؿ شرؽ تيميموف عمى مساحة ن

كمـ عمى وجو السرعة، قتؿ اكبر عدد مف اإلبؿ، تحطيـ منازؿ الفاريف  200
وتفتيش مكثؼ لممدارس الدينية ومصادرة األوقاؼ، تحطيـ اآلبار التي يمكف أف 

 .  (1)تكوف مورد مائي وضرب أي متحرؾ في الصحراء

" عممية برية عمى حاسي صواييشف القبطاف "  1957أكتوبر  20عيا يـو تب     
الجديد الشرقي بفؾ مكوف مف كتيبة ميارى توات ومجمع الكتيبة الصحراوية 

                                                           
 ,Patrick Charles Renaud, LesCombats Sahariens ( 1955-1962),edgrancher :نظرأ - (1)

Paris1993. P139. 
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جمال واسترجعوا مذياعيف شماؿ  24جثث لجزائرييف و 05الرابعة، الذيف وجدوا 
يف ألنيـ غادروا حاسي الجديد الشرقي، غير أنيـ لـ يعثروا عمى الميارى الفار 

أكتوبر حيث استمروا في المشي لمدة ثالثة اياـ بدوف انقطاع  19المكاف يـو 
 متوجييف نحو منونات بالعرؽ الغربي الكبير بعد مالحظتيـ حركة الطائرات.

ساعة، رجعت  48التي كانت بدوف فائدة لمفاريف لمدة صوايي وبعد مطاردة    
 بالنتائج التالية : 1957أكتوبر  26الوحدات إلى تيميموف في 

 لمميارى.  37جمال منيا  512قتؿ   -

 آبار. 05ردـ   –

 منازؿ وعدد كبير مف نخيؿ الفاريف. 06تحطيـ   –

 . (1)االىالي 10قياـ المخابرات الفرنسية باعتقاؿ أكثر مف  –  

عمميات تفتيش واسعة شنتيا القوات الفرنسية بمناشير  1957أكتوبر  28في    
دعائية، طالبت مف خالليا البدو بالعرؽ االلتحاؽ ببعض آبار منطقة بني عباس 
وتيميموف في غضوف ثمانية أياـ لتمكينيا مف مراقبتيـ وقطع المساعدات عمى 

 المجاىديف.

بالعرؽ تعتبر منطقة محرمة وكؿ مف فييا أعمنت فرنسا بأف كؿ منطقة موجودة    
يطمؽ عميو اسـ ) فالقو ( ويرمى بالرصاص، وأنشأت محتشد بحاسي صاكة سنة 

واحتشدت فيو جميع العائالت التي تتواجد عمى سفوح ىذا العرؽ وحرقت  1957

                                                           
، الجزائر: المؤسسة 6511-6591السجل التاريخي لشهداء الثورة التحريرية لوالية ادراربمبشير عمورة،  - (1)

 .34، ص2014الوطنية لمفنوف المطبعية وحدة الرغاية، منشورات جمعية مشعؿ التاريخ بأدرار، 
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عائمة حيث بمغ عدد الخيـ  300كؿ أمالكيـ، وبمغ عدد المحتشديف فيو أكثر مف 
 .(1)خيمة 275

بوسعيد خيمة لعرش التمي فكاف مسؤوؿ العرش مف قبؿ السمطة الفرنسية  90-
 .دنقارة حمو، ومسؤوؿ العرش مف قبؿ جبية التحرير الوطني محمد التمي

البرودي خيمة لعرش البرودي مسؤوؿ العرش مف قبؿ السمطة الفرنسية  185-
 لوطني .مسؤوؿ العرش مف قبؿ جبية التحرير ا العربي محمد، والسيد مسعود

وكانت تنعدـ فيو كؿ شروط الحياة ما أدى إلى ارتفاع الوفيات خاصة في أوساط 
 األطفاؿ والنساء . 

 تـ ردـ جميع اآلبار بالعرؽ أي القضاء عمى الحياة . -  

إلقاء القبض عمى الكثير مف المدنييف والزج بيـ في السجوف بكؿ مف  -  
 تيميموف، بشار، القنادسة، المدينة الجديدة وىراف، البرواقية والحراش بالجزائر. 

 .أمالؾ المجاىديف وتدمير المساكف حرؽ مساحات كبيرة مف النخيؿ مف -  

يؿ السكاف بالترغيب وواصؿ المنشور الدعائي محاولتو اليائسة في تضم   
والترىيب، محاوال رسـ صورة نمطية عف المجاىديف بتشويو سمعتيـ والتشكيؾ في 

نيـذب والغشـ مبتغاىـ ومرامييـ، متيـ أياىـ بالك دعاة فتنة وعمى إنيـ مجرميف  وا 
وحمقا مف خالؿ ما ورد في المنشور مف كالـ موجو لسكاف تيميموف وأىؿ 

ذوب الفتنة الغاشمة المجرمة الحمقاء ..ً.، وىذه تينركوؾ،ً ...ما تسمعوش  لك
االدعاءات عرفت بيا السياسة االستعمارية الفرنسية خالؿ كؿ المراحؿ التاريخية 
لممواجيات التي عرفتيا الجزائر المحتمة، فنجد نفس األوصاؼ والنعوت قد نعتت 

                                                           
شيادة في إطار البطاقية التاريخية، بتينركوؾ و  بمعقوف ميمود، الديف سميماف و عدد كبير مف المجاىديف، -(1)

 تيميموف، محفوظة بمديرية المجاىديف لوالية ادرار. 
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بية بيا القبائؿ والعروش وكؿ الشخصيات والرموز التاريخية لممقاومة الشع
الجزائرية، كما لـ يسمـ منيا رموز الحركة الوطنية ما بيف الحربيف، وذىبت إلى 

ـ في أوؿ رد فعؿ رسمي مف 1954نفس المنواؿ صبيحة تفجير ثورة أوؿ نوفمبر 
روجي ليونار إدارة الحكومة الفرنسية االستعمارية ممثمة في الحاكـ العاـ لمجزائر 

فرضية الفعؿ المعزوؿ اليادؼ إلى ضرب في بياف موجو لرأي العاـ، أكد فيو 
، ىذا (1)إستقرار البالد وأف فرنسا لف تسمح لعصابة أشرار أف تروع األمنيف

 20األسموب نفسو نجد اإلدارة االستعمارية الفرنسية قد انتيجتو باألوراس بتاريخ 
لما قاـ سالح الطيراف برمي أالؼ المنشورات مف الجو عمى  1954نوفمبر 

، تدعو فيو السكاف إلى (2)األوراس، ً نداء إلى السكاف المسمميف...ً  منطقة جباؿ
التزاـ اليدوء والتخمي عف ً العصاة ً ، والى ىجر قراىـ ومداشرىـ إلى مناطؽ 

 أخرى أمنة حددتيا ليـ.

بالمقابؿ راحت اإلدارة االستعمارية الفرنسية تقدـ نفسيا عمى أنيا، كالمعتاد    
ف والداللة الرمزية لمشرؼ وحقوؽ اإلنساف والحرية كما رسوؿ الحضارة لمعالميي

ـ، وكونيا المالذ األمف لمبشرية إذا ما أرادت 1789في  (3)عرؼ عف ثورتيا
ضماف مستقبميا ومستقبؿ األجياؿ القادمة، فرنسا القوية الكريمة كما وصفتيا 
الوثائؽ التي بيف أيدينا قيد الدراسة، ىي التي داست عمى ما يزيد عف مميوف 

رنسا التي ونصؼ مميوف مف الشيداء في الجزائر لمقياـ بميمتيا الحضرية، ىذه ف
مالييف مف األىالي في  3خمفت دعوتيا الحضرية في الجزائر أكثر مف 

المحتشدات التي تعد مكاف إقامة إجباري يفتقر ألبسط مقومات العيش السميـ وىو 

                                                           
، الجزائر: المؤسسة  ثورات القرن العشرين 1ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين،جيحي بوعزيز،  -(1)

 .134،ص1996، 2الوطنية لنشر واالشيار وحدة الطباعة بالرويبة، منشورات المتحؼ الوطني لممجاىد،ط
 .212، صيحي بوعزيز، المرجع السابؽ -(2)
 ،القاىرة : 2، جتاريخ أوربا من النهضة حتى الحرب الباردةشوقي عطااهلل الجمؿ، عبد اهلل عبد الرزاؽ ابراىيـ،  -(3)

  .103 -100، ص ص2000المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، 
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ألؼ معتقؿ في مختمؼ  400أشبو بمعتقؿ ال يختمؼ كثيرا عف السجوف، و
ـ خصوصا تونس ألؼ الجئ في مختمؼ بمداف العال 300السجوف وأكثر مف 

، وما ىذا إال غيط مف فيض (1)والمغرب، وعدد ال يقؿ عميو مف األيتاـ واألرامؿ
حصائيات ما  وما سقط مف ذاكرة التاريخ قد يكوف أعظـ، ألف ما نممكو مف أرقاـ وا 

قيد  ةقنا في ىذا حديث، قالت عنيا الوثيىي إال ما سجمتو الدوائر الرسمية ول
ت الشرؼ وصوت الحؽ مع فرنسا القوية الكريمة..ً.  الدراسة، ً ...أسمعوا لصو 

ىذه ىي الصورة المثالية التي حاولت فرنسا تسويقيا لسكاف تيميموف وأىالي 
تينركوؾ المجاىديف البواسؿ المرابطيف في سبيؿ اهلل مف أجؿ الحرية وستقالؿ 

 الجزائر.

تحت براثنيا  فرنسا لـ تشاء أف تشارؾ الجزائرييف بناء سعادتيـ وىـ يئنوف    
خالؿ الحقبة االستعمارية، بؿ عممت جيدا دوف تقصير أف تضمف سعادة األجياؿ 
المتعاقبة في مدلمتيا الجزائر في ما وراء البحار، مف خالؿ األلغاـ المزروعة ىنا 
وىناؾ عمى الحدود الغربية والشرقية لمبالد، بؿ أكثر مف ذلؾ تكرمت في اآلونة 

مستقمة الخرائط التي تحمؿ مواقع زرع األلغاـ بعد خراب األخيرة بمنح الجزائر ال
مالطة وما انجر عف الفعؿ الطبيعي مف تغير لمواقعيا بفعؿ الودياف والفيضانات 

 والسيوؿ الجارفة.

ىكذا كانت فرنسا تتغنى مف خالؿ مناشيرىا الدعائية المتناثرة ىنا وىناؾ عبر    
لكبير بقوليا، ً ...أبنوا سعادتكـ وضمنوا فيافي الصحراء الجزائرية بالعرؽ الغربي ا

سعادة أوالدكـً ، وفعال  كفت ووفت بقدوميا عمى ارتكاب فعميا اإلجرامي برقاف 
وما (2)متجاىمة كؿ المواثيؽ واألعراؼ الدولية المتعارؼ عمييا، بتفجيراتيا النووية

                                                           
، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشؽ  2، ج(6511 -6591تاريخ الجزائر المعاصر)محمد العربي الزبيري،  -(1)
 .211، ص1999: 
 .160، ص2000ع،، دار النشر والتوزييرابيع رقان وجرائم فرنسا النووية في الصحراء الجزائريةكاظـ العبودي، -(2)
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خمفتو مف نفايات مشعة مازالت تصنع الموت بعد مغادرة أخر جندي فرنسي 
الجزائر، بدوف شؾ ىاتو ىي فرنسا التي وضعت نفسيا مالؾ الخالص لمجزائرييف 
في األمس القريب، وىي اليـو مازالت لـ تستطع االستفاقة مف خمرتيا االستعمارية 

 الكولنيالية وحمـ الوصاية الضائع عف قاصرا رشدا وكبر.

III. : الخاتمة 

صورة واضحة عف  يتضح مف خالؿ الدراسة أف ىاتو المناشير الدعائية   
سياسة فرانسة االستعمارية بالجزائر، وىي باألخص انعكاس فعمي لإلدارة الفرنسية 
في الجنوب الغربي قبؿ وبعد الثورة التحريرية، فالمنشور يشير وبميجة صريحة 
إلى سياسة التضميؿ والتغميط التي تمارس ضد الشعب، كما ىو الحاؿ في 

لذي تصدى لو شيوخ المدارس الدينية المشروع التضميمي لفصؿ الصحراء ا
واألعياف ومف خالليـ سكاف المنطقة، وفي شكؿ يوحي بالنظرة الدونية ليذا 
المجتمع مف قبؿ االستعمار الفرنسي، الذي يوحي مف خالؿ ادعاءاتو أنو يضع 

 نفسو في مقاـ المخمص الذي ساقو القدر ليذه الجموع البشرية.

لدعائية مف معمومات تاريخية ال تختمؼ إف ما ورد في ىذه المناشير ا  
كثيرا في ما ىو متعارؼ عميو مف قبؿ الباحثيف والميتميف بمعارؾ العرؽ الغربي 
الكبير، وما نجده مف اختالؼ فيو في خانة االرتياب النسبي بنظر إلى كونو ال 
يمثؿ فارؽ غير مقبوؿ، عمى غرار تاريخ معركة حاسي صاكة التي وردت في 

أكتوبر في حيف تتفؽ شيادات صانعييا وتقارير  16ى انيا كانت يـو المنشور عم
مف نفس الشير، نفس الشيء يمكف قولو عف الغارة 15جيش التحرير عمى يـو 

الجوية عمى حاسي الجديد الشرقي وما خمفتو مف ضحايا يدعي المنشور إنيا 
ثائؽ جيش جنود، والمعمومات المستقاة مف و 10كانت مف الجنود الفاريف وعددىا 

التحرير تقوؿ عف ضحايا مدنييف وتحدد حتى العائمة المعنية ً عائمة بمتيـً  وعدد 
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أفراد كانوا يخيموف ىناؾ، ىذه بعض االختالفات فيما كاف السياؽ  05الضحايا 
العاـ يؤكد المعمومات المتداولة لدى الباحثيف والميتميف بمساىمة المنطقة في 

 الثورة التحريرية. 

IV. المــــــــــــــــــــــــالحق 

 
 (1)( منشور دعائي لإلدارة الفرنسية اإلستعمارية01)

 

                                                           
 أرشيؼ متحؼ المجاىد لوالية أدرار. - (1)
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 (1)( منشور دعائي لإلدارة الفرنسية االستعمارية02)

 

                                                           
 نفس المصدر السابؽ. - (1)
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 (1)( منشور دعائي لإلدارة الفرنسية االستعمارية03)

 

 

                                                           
 نفس المصدر السابؽ. - (1)
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18- Patrick Charles Renaud, Les Combats Sahariens 
     (1955-1962),  edgrancher, Paris1993. P139. 
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 شعر سيدي قدور بن عاشور الندرومي الزرهوني

 بين مقامي الفناء والبقاء

 دراسة تحليلية

The Poetry of Sidi Kaddour Benachour Nedroumi Ezerhouni 

between the stages of baqua  (annihilation)and fana(survival) 

-analytical study- 

 

واحدا ممف أنيكتيـ  يعد الشاعر المتصوؼ سيدي قدور بف عاشور :ممخصال
إلى  ؛السموؾ إلى ذروة التجربة الصوفيةحتى انتيى بو الرياضات الروحية، 
 مقامي الفناء فالبقاء.

بيف نصيف صوفييف متمايزيف في شعر  فمقاميالنستطيع أف نمّيز مف منطمؽ 
، اسيدي قدور بف عاشور: نصوص مقاـ "البقاء"التي تتخذ معنى أخالقيا سموكي

، وتتمظير مف خالؿ والروحي وىي نصوص تعنى بالجانب التربوي
موضوعات الزىد والحب اإلليي والذكر واإلشادة بشيوخ التصوؼ ومدح 

عنى فمسفيا عرفانيا، وفي ىذا المقاـ أقطابو..  أما نصوص مقاـ الفناء فتتخذ م
النصوص الشعرية الغارقة في العرفانية والرمزية، مثؿ الرمز   هتتشكؿ عند

الخمري واإلنساف الكامؿ )تصاعد األنا الصوفية(..انطالقا مف ىذا الفيـ، وتبعا 
 ونصوص ، رأينا أنو مف الممكف فرزمف نصوصلما تقتضيو التجربة الصوفية 

 ليا قراءة وتحميال تحت المفيوميف السابقيف.الشعرية وتناو 

 .تحميؿ -البقاء –الفناء  -سيدي قدور بف عاشور -شعر الكممات المفتاحية:

mailto:kouider.kouider@univ-mascara.dz
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 الزرهوني:الندرومي ترجمة سيدي قدور بن عاشور  -1
ـ، عمى أف حياتو 1850ولد الشيخ قدور بف عاشور في ندرومة سنة 

ـ، حيث انكب عمى المعرفة والتفرغ كميا لحياة 1900تحولت كمية اعتبارا مف سنة 
ـ إلى 1926مكث مقيما مف سنة و الزىد والتعبد، ثـ انتقؿ إلى حاضرة تممساف 

وفي يـو ـ، عاد بعد ذلؾ إلى مسقط رأسو وموطف أسالفو، حيث ت1930سنة 
 ـ.1938يوليو سنة  06اإلثنيف 

Abstract :  

Ben Achour is one of those who have been exhausted 

by spiritual rituals, so he reached the culmination of the 

Sufi experience, that is to say, the stage of annihilation'āl 

fana' and persistence'āl baqa'. 

In the poetry of Ben Achour, we can distinguish through 

two Sufi texts, the first takes a moral sense, indicating the 

educational texts. Under this category are the poems of Sidi 

Qadour, compatible with Sufi education and several themes. 

The texts of'āl fana', for their part, take on a philosophical 

and mystical meaning. In this stage, the texts of poetry, melt 

mysticism, symbolism, and the Complete Man (the ascent 

of the mystical ego).  

Based on this understanding and the Sufi experience of the 

texts, we have seen that it was possible to classify the 

popular poetic texts of the Sufi tendency of Ben Achour and 

to treat them with two concepts of'āl fana' and 'āl baqa'. 

Keywords: Poetry - Kadour Ben Achour -'āl fana' -'āl 

baqa'- analysis 
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الشعر الممحوف في  نظـلعؿ ىذا الشاعر مقارنة بأمثالو الذيف برزوا في 
الجزائر، ووصمت إلينا آثارىـ أقؿ شيرة في األوساط األدبية والجامعية والفنية 
الميتمة بجمع التراث الشعري الممحوف ودراستو وتمحينو، عمى الرغـ مف كونو 

، وبمغوا فيو منزلة 20و19واحدا مف المذيف نبغوا في الجزائر في غضوف القرنيف 
 (1)القدامى الفحوؿ.

ينتيي نسبو إلى العترة النبوية، وقد وردت شجرة نسبو مرفوعة إلى به: نس
مناقب الشيخ الكامؿ إماـ العارفيػف اإلماـ إدريس بف إدريس في نص موسـو بػ )

ورئيس األولياء و الصالػحيػف الغوث الوحيد والقطب الفريد سيدنا وموالنا قدور بف 
  (2).(عشور الندرومي الزرىوني اإلدريسي

 مصادر التجربة الصوفية عند الشيخ سيدي قدور ومنابعها: -2
غاية العمماء عاش سيدي قدور بف عاشور الزرىوني في حاضرة تممساف 

ورسمت  توخصيات الصوفية التي أثرت في شخصيمف الشو وقبمة الصالحيف، 
بعض مالمحيا الصوفية، نذكر سيدي أحمد البجائي، الذي ناؿ منو العمـ 

( كؼ في خمواتو الكثيرة داخؿ مقاموالموىوب في نظـ الشعر )حيث كاف يعت
، الذي تفاني سيدي قدور في 3والشخص الثاني ىو سيدي مصطفى بف عمرو

ووالية، وبعد وفاة شيخو خدمتو ومالزمتو إلى أف ناؿ عمى يده الفتح الرباني اسما 
مقبال عمى  ،سيدي مصطفى بف عمرو انقطع سيدي قدور عف الدنيا بكميتيا

 التصوؼ والرقائؽ ومستغرقا في مقاـ الفناء حتى أدرؾ الغوثانية الكبرى.
 التي أدركيا: 4عشور مشيدا بمقاـ الغوثية والقطبانيةقدور بف يقوؿ سيدي 

                                                 
محمد بف عمرو الزرىوني، ديواف الشيخ قدور بف عاشور الزرىوني، شعر مف نوع الزجؿ الممحوف، المكتبة الوطنية  (1)

 .13، ص: 1996، 1الجزائرية، الجزائر، ط
(2) :  1938الػػػذي نشػػػر عػػػاـ « كنػػػوز األنيػػػار والبحػػػور فػػػي ديػػػواف السػػػر و النػػػور» ىػػػذا الػػػنص ورد فػػػي ديوانػػػو الموسػػػـو

 بوجدة.
الطريقة الطيبيػة فػي تممسػاف، تػولى ىػذا الرجػؿ الصػالح رئاسػة زاويػة "سػيدي بػف عمػر" الواقعػة فػي منطقػة  مف شيوخ (3)

 ـ. 1906العيف الكبيرة، إحدى بمديات ندرومة بتممساف ألكثر مف ثالثيف سنة، توفي سنة 
 سنشرح ىذيف المصطمحيف في الجانب التطبيقي مف ىذه الدراسة. (4)
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 ػػػػػػػػػػذاخُ ادؾ يَ بَ عْ و ولَ لُ  طؼْ الم   لؾْ اػػػػػػػػػسَ قدور بف عاشور يْ  ؾْ دَ بْ عَ 
 وادُ نْ عَ يَ  فْ مَ ـ لِ غِ رْ المُ  يْر بِ الكْ  دْ رْ الفَ    يثغِ المُ  حْ الَ ي الص  لِ الوَ  وثْ الغَ  طبْ القُ 

يقوؿ أبو القاسـ سعد اهلل متحدثا عف المناخ الصوفي الذي عاش فيو سيدي 
كأحمد البجائي الذي مف َخَدمة بعض الصالحيف،  -سيدي قدور–قدور: أصبح 

تعمـ منو نظـ الشعر، ومصطفى بف عمرو الذي أدخمو في رحاب التصوؼ، وقيؿ 
إنو قد غرؽ في عالـ التصوؼ بعد وفاة شيخو المذكور حتى أدرؾ الغوثانية 

  (1)العظمى.
، وىذا (2)وقد كانت لمشيخ قدور بف عاشور صمة بالشيخ العالوي المستغانمي

نيـ جامع ديوانو في طبعتيف األستاذ محمد بف عمرو ما لـ يذكره مترجموه؛ وم
 (3)"الشيائد والفتاوي الزرىوني، فقد ورد اسـ الشيخ قدور بف عاشور في كتاب "

بوصفو واحدا مف أتباع الطريقة العالوية، وبوصفو مريدا لمشيخ أحمد بف مصطفى 
وقد كانت في نسبة اهلل، ممف ظيرت عمى يده خوارؽ، العالوي، وىو أحد األكابر 

لو أحواؿ وشطحات تتضمف أف ليس في المقربيف مف بمغ مبمغو إال مف الصفوة 
  مف أكابر األولياء.

تعمؽ سيدي قدور في طمب الحقيقة الربانية وصار متجردا مف العالئؽ 
ومعرضا عف العوائؽ، لـ يبؽ لو قبمة وال مقصدا إال اهلل تعالى، التؼ حولو 

تمؾ الرابطة زاوية طرقية ما زالت قائمة إلى حد جماعة مف المريديف ونشأت مف 
اآلف في تممساف، وتبعا لذلؾ ظيرت قصائده ومنظوماتو في الحقيقة والمطائؼ 

 (4)الروحية..

                                                 
، 1998، 1( ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط1954-1830، )8، تاريخ الجزائر الثقافي، جأبو القاسـ سعد اهلل (1)

 .310ص: 
ىو العارؼ باهلل المربي المرشد أحمد بف مصطفى العموي، مؤسس الطريقػة العمويػة، وزاويتيػا األـ بمسػتغانـ ولػد عػاـ (2)

 ـ.1934ـ وتوفي سنة 1874
محمػد بػف بشػير الجريػري، الشػيائد والفتػاوي فيمػا صػح لػدى العممػاء مػف أمػر ينظر: محمد بف عبد الباري الحسػني،  (3)

 .(5. )القسـ الخامس، الشيادة رقـ: 1925الشيخ العموي، طبع سنة 
 .22ينظر: محمد بف عمرو الزرىوني، ديواف الشيخ قدور بف عاشور الزرىوني، ص:  (4)
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ـ، كانت ال 1926وال ننسى أف تممساف بعد أف استوطنيا سيدي قدور سنة 
 (1)ستزاؿ فييا بقية مف الحركة الصوفية التي كاف أحد منشطييا الشيخ بف يمّ 

ـ، وربما 1911قبؿ أف يياجرا إلى الشاـ سنة  (2)وتمميذه سيدي محمد الياشمي
 يكوف قد التقى سيدي قدور بالشيخ بف يّمس وتتممذ لو. 

 مصادر التجربة الشعرية عند سيدي قدور بن عاشور ومنابعها: -3
حوؿ القريحة الشعرية والتجربة النظمية عند شاعرنا سيدي قدور يخبرنا جامع 
ديوانو محمد الزرىوني عف المناخ العاـ الذي ساىـ في  سقؿ  ىذه الموىبة 
وبمورتيا، قائال: إف الشيخ قدور كاف يقرأ الشعر ويتعاطى الغناء منذ كاف عمره 

عاما إلى أف تمكف منو.. وجاء صورة ممخصة ألولئؾ العباقرة الذيف عاشوا  13
تممساف، ونعني مثال المنداسي  قبمو في ندرومة موطنو األوؿ، وفي موطنو الثاني

، صورة زادت عمى وفائيا تريكي وامحمد الرمعوفابف وبف مسايب وبف سيمة و 
 (3)كونيا محممة بخفقات قمب شاعر ورعشات وجداف.

، فقد كاف متزوجا الشعرية توغ في تجربوىناؾ مصدر آخر كاف لو األثر البال
رائعة "يا الاليمني في  مف حفيدة امحمد الرمعوف شاعر ندرومة الفحؿ وصاحب

ليعتي" الذي عاصره وعايشو متربعا عمى عرش الممحوف في ندرومة، فال شؾ أف 
في  امصاىرة ىذا الرجؿ المتشبع بثقافة بيئتو المتضمع في فنوف النظـ كاف لو أثر 

 .الشاعرية حياة سيدي قدور
  البجائيأشار أبو القاسـ سعد اهلل أف سيدي قدور تأثر فنيا بسيدي أحمد 

الذي ناؿ منو العمـ الموىوب في نظـ الشعر )حيث كاف يعتكؼ في خمواتو الكثيرة 
 (4)الصوفي. داخؿ مقامو(، إضافة إلى األثر

                                                 
القيػػػػوجي، العالمػػػػة محمػػػػد الياشػػػػمي مربػػػػي  ـ بدمشػػػػؽ. ينظر:محمػػػػد رضػػػػا1927ـ وتػػػػوفي سػػػػنة 1854ولػػػػد سػػػػنة  (1)

 .124، ص: 2004السالكيف، 
ـ. ينظر:محمػػػد رضػػػا القيػػػوجي، 1961ـ فػػػي منطقػػػة أوالد نيػػػار، بتممسػػػاف، وتػػػوفي بدمشػػػؽ سػػػنة 1880ولػػػد سػػػنة   (2)

 .80، ص:2004العالمة محمد الياشمي مربي السالكيف، 
 .15الزرىوني، ص: محمد بف عمرو الزرىوني، ديواف الشيخ قدور بف عاشور  (3)
 .310( ، ص: ص: 1954-1830، )8ينظر: أبو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، ج (4)
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وقد مّرت التجربة الشعرية عند سيدي قدور بمرحمتيف؛ مرحمة ما قبؿ 
التصوؼ، التي تميزت تجربتو الشعرية خالليا بطرقو لموضوعات الغزؿ 

ومرحمة التصوؼ، التي تعمؽ فييا الشيخ في طمب الحقيقة الربانية  والطبيعة..
متجّردا ىائما في حب اهلل، مقبال عمى الذكر والخموات واالعتكاؼ، فجاء شعره في 

مع أغراض الشعر  شاعرنا ماىىة انعكاسا ليذا التحوؿ، حيث تىذه المرحم
  . .والحقيقة المحمدية، فقاؿ في الحب اإلليي الصوفي المعروفة

الزرىوني موسوما بػ  ناأشار أبو القاسـ سعد اهلل إلى أوؿ ديواف ظير لشاعر 
ف اف أخريا، ثـ ظيرت طبعت(2)، (1)"كنوز األنيار والبحور في ديواف السر والنور

محمد بف عمرو الزرىوني بعنواف "ديواف الشيخ قدور بف عاشور قاما بإصدارىما 
  ـ1996كانت الطبعة األولى سنة الزرىوني، شعر مف نوع الزجؿ الممحوف"، 

ثانية ، وبعد تنقيحيا ظيرت طبعة تصديرمف و  مف تقديـ عبد المطيؼ رحاؿوىي 
 .ـ2012سنة 

 الدراسة التطبيقة
يعد سيدي قدور بف عاشور الزرىوني واحدا ممف أنيكتيـ الرياضات تمهيد: 

 نتيي بو السموؾ الصوفي إلى ذروة التجربةيوالمجاىدات الصوفية، حيث 
 الصوفية، إلى مقامي الفناء فالبقاء.

وتبعا لما تقتضيو التجربة الصوفية اليائمة في فضاء الحضرة اإلليية، رأينا 
أنو مف الممكف فرز النصوص الشعرية الشعبية ذات النزعة الصوفية لسيدي قدور 

مقامي بف عاشور في ىذه الورقة البحثية وتناوليا تحت مفيوميف أساسييف، ىما: 
 والبقاء والنظر إلى تجميات النصوص فييما مف حيث الداللة والرمزية. الفناء

                                                 
صػػفحة  124ـ بوجػػدة متضػػمنا منظوماتػػو فػػي التصػػوؼ وأقػػواؿ العػػارفيف.  و المخطػػوط يقػػع فػػي 1938نشػػر عػػاـ  (1)

مناقب الشيخ الكامؿ إماـ العارفيػف و رئيس األولياء و الصالػحيػف الغوث الوحيد والقطب الفريد سػيدنا و »يتضمف نص 
، 1957مػايو  13بنػو عبػد العزيػز، و ذلػؾ فػي تػاريخ بخػط يػده ا« موالنا قدور بف عشور النػدرومي الزرىػوني اإلدريسػي

وكؿ مف ترجـ لمشيخ قدور بف عاشور إال واعتمد عمى الترجمة القصيرة التي وردت في ىػذا الػنص مػف الػديواف، والػذي 
 احتوى أيضا عمى شجرة نسبو الشريؼ.

 .310، ص: 8أبو القاسـ سعد اهلل، تاريخ الجزائر الثقافي، ج (2)
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وقبؿ ذلؾ حريٌّ بنا أف نشرح بعض المصطمحات الصوفية المفتاحية التي 
 تتأسس عمييا إشكالية ىذه الدراسة، كالمقاـ والحاؿ، والفناء والبقاء..

 مفهوم المقام والحال:  -1
 مصادرىـف المقامات واألحواؿ، و لقد عنى الصوفية منذ القديـ بالحديث ع  

 لحديث عف منيجيـ التربوي السموكيغنية بالشواىد الموضحة لذلؾ، في سياؽ ا
ف اختمفت العبارات، مف ذلؾ قوليـ:  وتكاد تمؾ الشواىد تتفؽ عمى ذات المدلوؿ وا 

الحاؿ: معنى يرد عمى القمب مف غير تعمد وال اجتالب، وال تسبب وال 
ويظير أثره عمى الجوارح قبؿ التمكيف  ..اكتساب، مف بسط أو قبض أو شوؽ 

حضور حمؽ الذكر مف شطح ورقص وسير وُىياـ؛ وقد يكتسب الحاؿ بنوع، ك
 )1(واستعماؿ السماع

اد مف األدب، وما يتمكف فيو مف مايتحققو العبد بمنازلة واجتي أما المقاـ: فيو
مقامات اليقيف بتكّسب وتطّمب، فالمقامات تكوف أوال أحواال حيث تتحوؿ ثـ تصير 

 )2(.فاألحواؿ مواىب والمقامات مكاسبمقامات بعد التمكيف، كالتوبة النصوح.
يقوؿ القاشاني: "الحاؿ ما يرد عمى القمب بمحظ الموىبة مف غير تعمد 

 )3(.فإذا داـ وصار ممكًا سمي مقاما"خوؼ أو بسط أو قبض.واجتالب كحزف أو 
نستنتج مف ذلؾ أف األحواؿ وىبية ومتغيرة والمقامات كسبية وثابتة، واألحواؿ 

 سابقة وأما المقامات فالحقة.   
 داللة الفناء والبقاء في الخطاب الصوفي: -2

لمفناء يقوؿ ابف عجيبة في مفيـو الفناء: إذا أطمؽ الفناء إنما ينصرؼ 
في الذات، وحقيقتو: محو الرسـو واألشكاؿ بشيود حقيقة الفناء في الكبير 

ىو أف تبدو  ...ء محٌو واضمحالؿ وذىاب عنؾ وزواؿحقيقة الفنا ..المتعاؿ

                                                 
حمػد، معػراج التشػوؼ إلػى حقػائؽ التصػوؼ، تقػديـ وتحقيػؽ: عبػد المجيػد خّيػالي، مركػز التػراث الثقػافي ابف عجيبػة أ (1)

 .48المغربي، الدار البيضاء، المغرب، دط، دت، ص: 
 .49المرجع نفسو، ص:  (2)
 .26، ص: 1995، 1عبد الرزاؽ القاشاني، اصطالحات الصوفية، دارالحكمة، دمشؽ، ط (3)
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العظمة واإلجالؿ عمى العبد فتنسيو الدنيا واآلخرة واألحواؿ والدرجات، والمقامات 
، أي تتجمى لو عظمة الذات عف نفسويو عف كؿ شيء، وعف عقمو و واألذكار، يفن

فتغيبو عف رؤية األشياء، ومف جممتيا نفسو، ويغرؽ في بحر األحدية، وقد يطمؽ 
الفناء عمى الفناء في األفعاؿ، فال يرى فاعال إال اهلل، وعمى الفناء في الصفات 

 ، يعني أنو يرى الخمؽ موتى ال قدرة ليـ والاهللفال قادر وال سميع وال بصير إال 
 سمَع وال بصَر إال باهلل، وبعد ىذا يقع الفناء في الذات، وفي ىذا يقوؿ الشاعر:

الباء والقاؼ والياء  وأما البقاء: (1)فكاف فناُؤه عيَف البقػػاء  فيفنى، ثـ تفنى ثـ يفنى
لشيُء يبقى بقاء، وىو ضد أصؿ واحد، وىو الدواـ، قاؿ الخميؿ: يقاؿ بقي ا

 (2).الفناء.
ابف عجيبة: ىو الرجوع لشيود األثر بعد الغيبة عنو، أو والبقاء عند 

د الضديف فناء فالغيبة عف أح ..حس بعد الغيبة عنو بشيود المعنىشيوُد ال
..وقد يطمؽ الفناء عمى التخمي والتحمي، فيقاؿ: فنا عف أوصافو ورؤيتيما معا بقاء

 (3)المذمومة، وبقي باألوصاؼ المحمودة.
البقاء، فالفنا أف تفنى الخصاؿ المذمومة عف يقوؿ ابف عربي: الفناء و 

الرجؿ، والبقا أف تبقى وتثبت الخصاؿ المحمودة، فالسالكوف يتفاوتوف في الفناء 
فنى عف أخالقو الذميمة كالحسد والكبر و والبقاء، فبعضيـ فني عف شيوتو، 

 (4)والبغض وغيرذلؾ، بقي في الفتوة والصدؽ.
 التجربة الصوفية:أهمية النظم الشعري في تصوير  -3

نعتقد أف النظـ الشعري ىو أقدر فنوف األدب الصوفي عمى تصوير أدؽ 
تفاصيؿ التجربة الصوفية، القائمة عمى ركني التخمية والتحمية، أو الفناء والبقاء.. 

                                                 
 .59ابف عجيبة أحمد، معراج التشوؼ إلى حقائؽ التصوؼ، ص:  (1)
 .144، ص: 1999، 1، دار الكتب العممية، بيروت، ط1أحمد بف فارس، معجـ مقاييس المغة، ج (2)
 .60-59ابف عجيبة أحمد، معراج التشوؼ إلى حقائؽ التصوؼ، ص:  (3)
، ص: 1981، 1سػػػعاد الحكػػػيـ، المعجػػػـ الصػػػوفي، الحكمػػػة فػػػي حػػػدود الكممػػػة، دنػػػدرة لمطباعػػػة والنشػػػر،بيروت، ط (4)

202. 
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والتعبير عف التجربة الصوفية أمر عسير، فالمغة التي يتداوليا الناس، ال تفي 
التي يمر بيا الصوفي، في عروجو إلى اهلل.. مف ىنا بتصوير األحواؿ والمقامات 

تسع تلجأ الصوفية لمتعبير الشعري، استفادة بما يحممو الشعر مف طاقة إيحائية 
بعض الشيء لمعاني التصوؼ اليائمة. ومف ىنا، اعتقدُت دوما أف التصوؼ 
يدرؾ عمى نحو أفضؿ، مف خالؿ شعر المتصوفة؛ الذي ىو أنسب طرائؽ التعبير 

.ال ومف ىنا قاؿ الصوفي في شعره مالـ يقمو في كالمو ألىؿ  (1)مغوي عند القـو
 (2)زمانو.

وعمػػػى ىػػػذا األسػػػاس أولػػػى الصػػػوفية اىتمامػػػا بالغػػػا لقػػػوؿ الشػػػعر، فقممػػػا تجػػػد 
عمػى أف متصوفا لـ يقؿ شعرا، كثر أـ قّؿ، التصوؼ إما أف يكوف شعرا أوال يكوف، 

الجيالنػي، وىنػاؾ مػف غمػب شػعره  ىناؾ مف غمػب تصػوفو عمػى شػعره، مثػؿ الشػيخ
عمػػػى تصػػػوفو مثػػػؿ ابػػػف الفػػػارض سػػػمطاف العاشػػػقيف، أمػػػا شػػػاعرنا سػػػيدي قػػػدور فقػػػد 

لمػػع فػػي التصػػوؼ ممارسػػة واعتقػػػادا  إذاسػػتوى عنػػده التصػػوؼ بالتجربػػة الشػػػعرية، 
 وبرز في قوؿ الشعر انشادا ونظما. 

 أوال: النصوص الشعرية الشعبية المنضوية تحت مقام الفناء:
تتخذ نصوص مقاـ الفناء معنى غارقا في العرفانية والرمزية، حيث تتشكؿ فػي 
ىػػػذا المقػػػاـ النصػػػوص الشػػػعرية ذات البعػػػد الرمػػػزي، مثػػػؿ تصػػػاعد األنػػػا الصػػػوفية 

 )الزىو بعمو المقاـ الروحي(، الرمز الخمري والرمز األنثوي واإلنساف الكامؿ.. 
عد األنػا الصػوفية )تماىيػا وسنكتفي ىاىنا باإلشارة إلى موضػوعيف، ىمػا: تصػا

 مع نظرية اإلنساف الكامؿ(، والبعد الرمزي:
 تصاعد األنا "الصوفية" في شعر سيدي قدور بن عاشور: -1

في ىذا النوع مف الشعر يزىو الولي العارؼ بعمو المكانة ورسوخ القدـ في 
" مقاـ الوالية وفي السمـ التراتبي ألعالـ التصوؼ، وفيو أيضا تتضخـ لغة "األنا

                                                 
 .9، ص: 2009، 1يوسؼ زيداف، شعراء الصوفية المجيولوف، دار الشروؽ، القاىرة، ط (1)
، المقػاالت الرمزيػة، دراسػػة وتحقيػ -عبػد القػادر الجيالنػػي، الػديواف، القصػائد الصػػوفية (2) ؽ: يوسػؼ زيػػداف، أخبػار اليػػـو

 .6القاىرة، دط، دت، ص:
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، ألنيا ولكنيا "أنا" تتحقؽ بحضور الذات اإلليية، أنا ال ترى نفسيا ولكف ترى ربيا
 مف ذلؾ نسوؽ ىذه النص الشعري: َتسبح في مقاـ "الفناء"،

 قد ُفزْت بما فازوا األوليا الْكَبار  ىنيئا لؾ بما اَكرَمؾ الَكريػػػػػػـْ 
 ال ُتوَرد عمى الَبَشػػػر وْمَواْىَبؾ  َعَجب لْمَقامؾ ما مثُمو َمَقػػػػػػػاـ

 (1)محمد خير خمؽ اهلل الُمعتبػػػػػػر  مف َفضْؿ ِسيَدْؾ وَسَنَدؾ الَياِدي
في مثؿ ىذه النصوص الشعرية تتصاعد لغة األنا الصوفية، لكف تبقى في 
حدود المقبوؿ لغويا ومعرفيا، فالشاعر يعزو ىذا المقاـ الذي تحقؽ بو إلى المولى 

"، مقاـ سمح لو بتمقي الواردات والكشوفات الربانية ما ريػػػػػػـأكرمؾ الك الكريـ "
يعجز البشر، فيو بيذه المنزلة يحمؽ فوؽ البشر ودوف الرسوؿ عميو الصالة 

 .والسالـ"
إلى مستوى ُتيتؾ فيو األستار والُحُجب  عند شاعرناوتتصاعد األنا الصوفية 

لتصؿ إلى معشوقيا، حيث تجمي المعرفة والشيود والدىشة والحيرة، فيتحقؽ 
الشاعر بالوجود الحؽ، والحضور المطمؽ في فناء السرمدية، وىنا ينعتؽ الشاعر 

 اليائـ عف األينية والكيفية والزمانية، يقوؿ سيدي قدور مدندنا حوؿ ىذه المعاني:
 رواح َجمًعا ْبُكْمَيػاَفِصرْت روح اال م ا ْعَرفْت نفسي وْتَحق قْت بيػػػػػػػػػػػػال 
 فاْجَتْمَعت ِصْفِتي وذاتي ْبَذاْتيػػػػػػػا َجاب بيني وبيف األُلوىيػػػػػػػػػػػةال حْ  

 َغيْث وْحَضرْت وِىمْت في ْمَعانييا وْدَىشْت وْصِحيْت مف َوْجِدي ْتَحّيرتْ 
 (2)ال َقبِمي وَبْعِدي في ْمَشاْىَدْتَيػػػػػػػػا نِسي وَنفِسي وَحْرْكِتػػػػػػيُقمْت ايْف جِ  

والكثير مف ىذه القصائد تنتيي بذكر اسـ الولي الشاعر في آخر القصيدة، 
الشعري عند أعالـ التصوؼ اإلسالمي بعامة  وىو أسموب لو حضور في النص

وفي النص الشعري الشعبي بخاصة، وفي النصوص الشعرية لسيدي قدور بف 
 عاشور بشكؿ أخص، وىي الظاىرة المعروفة باسـ: حسف التخمص.

                                                 
 .209محمد بف عمرو الزرىوني، ديواف الشيخ قدور بف عاشور الزرىوني، ص:  (1)
 .243المصدر نفسو، ص:  (2)
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األبيات المجتزأة مف قصيدتو "ليمة القدر في باْطِني"  بعض ىاىنا سنثبت
 ريس الحسني الزرىوني:حيث يورد اسمو مشفوعا بنسبو اإلد

ْرُىوني اال قادر بف عاشػػورأنا قدور عبد ال  دريسي الَحَسني ِنْسْبِتػػػيالز 
اللة ُقطب َولي وَغوث وَفرْد ْكبيػػػػر  (1)َسيْؼ الْقَضا في َيّدي ْقَيْر اْىْؿ الض 

ونفس تمؾ المعاني التي تتصاعد فييا لغة "األنا الصوفية" المتجردة، نجدىا 
 ىذا النص الشعري لسيدي قدور، حيث ينشدنا قائال: تنساب في

 َعَراَيْس ْمَنْزَىػةلْ وَفرْد ْعُروْس   يـُقطب َولي صالح َغوْث ْعظِ 
 ْعَمى ما ِفييا مف إْنْسَيا وِجْنَيػػػا ْخِميَفة اإللو في أْرَضػػػػو َمِمؾ
 (2)َىاْشَيا َباْسرْ لَ َكاف ْمَتولِّي عمى  ق ػػػػاكأنني ُسميماف نبي اهلل حَ 

الشاعر قدور بف عاشور في ىذا النص يسوؽ لنا حشدا مف األسماء التي 
  تدؿ عمى عمو منزلتو ورسوخ قدمو في السمـ التراتبي لمصوفية، مثؿ: قطب، ولي

 صالح، فرد، عروس، عرايس، خميفة اإللو..  
إذا كانت األسماء مف قبيؿ: ولي، وصالح، مما ىو معروؼ ومتداوؿ في 

اإلسالمية بدالالتيا التي تعطي لمف يتصؼ بيا بعدا كاريزماتيا، فإف الثقافة 
األسماء األخرى تحتاج منا إلى توضيح لمعرفة داللتيا ورمزيتيا في ثقافة شاعرنا 

 الصوفية:
وىو  (3)القطب عند القاشاني: ىو الواحد الذي ىو موضع نظر اهلل تعالى.

عمى مر األزمنة، يتمقى مرتبة  عند ابف عربي: واحد في الزماف الواحد، يتعدد
"القطبية" مف القطب الذي ينتقؿ بالموت إلى العالـ اآلخر، وىو ليس برسوؿ بؿ 

 (4)مف األولياء بصورة عامة، ومف األفراد بصورة خاصة.

                                                 
 .217محمد بف عمرو الزرىوني، ديواف الشيخ قدور بف عاشور الزرىوني، ص:  ( 1)
 .209المصدر نفسو، ص:  (2)
 .80ؽ القاشاني، اصطالحات الصوفية، ص: عبد الرزا (3)
 .911-910سعاد الحكيـ، المعجـ الصوفي، الحكمة في حدود الكممة، ص:  (4)
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.. وىـ أفراد الوقت: ألنيـ خارجوف عند ابف عربي مف رجاؿ المراتبوالفرد: 
 وال يتصرؼ بيـ، بؿ القطب منيـ. عف نظر القطب صاحب الوقت، فال يحكميـ

وىـ أعياف األولياء: ألنيـ الخاصة فييـ..وىـ في جنس البشر كالمالئكة 
 (1)المييمنوف في جنس المالئكة.

وىذه المصطمحات مما درج عمييا الصوفية في شعرىـ، مف ذلؾ ما أنشده 
 سيدي عبد القادر الجيالني في قولو:
ـُ الطريقة  ػػػػػوأنا الواحد الفرد الكبير بذاتػػػػ  أنا الواصؼ الموصوؼ عم

 (2)وتاٍؿ كتابَ  اهلل في كؿ ساعػػػػػة   وقالوا: فأنَت القطُب، قمت ُمشاىدٌ 
عروس العرايس: سميت األعراس مف التعريس، وىو نزوؿ المسافر في منزلة 

إلى  همعمومة، يخص ابف عربي فئة مف األولياء بعبارة عرائس الحؽ، والذي دعا
تخصيص ىذه الفئة مف العرائس ألف اهلل سترىـ فال يعمـ بمقاميـ مخموؽ، ىؤالء 

 (3)المستوروف يضف الحؽ مف الغيرة أف يعرفيـ غيره، فيـ عرائس الحؽ.
التباىي بمقامو الروحي يستدعي أحد أسماء  في سياؽ ى شاعرناثـ نر 

يدؿ  رمزيةالناحية ال، واسـ سيدنا سميماف مف س( ع)األنبياء، ىو النبي سميماف 
عمى التمكيف والسمطة عمى عوالـ الجف واإلنس والريح، وكؿ شيء..مما يدؿ عمى 

 تكثيؼ المعاني والدالالت التي تحيؿ عمى تفرده وقطبانيتو في الطريؽ الصوفي.
وىناؾ نصوص كثيرة فييا ىذا القدر مف التيويؿ والمبالغة بالمرتبة الروحية  

التي بات يحتميا سيدي قدور بف عاشور، والتي يبوح بيا شاعرنا في حالة الفناء 
 واليياـ في الذات اإلليية، مف تمؾ النصوص نسوؽ ىذه األبيات:

ػػػػػػػ ـْ الَغوِثية َيا الُحض   َنْمتَيا بالَكْد َليِمي مع ْنَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ػارػػػػػػػػػػػػػَنْبَتِدي باْس
 َجا ْيخَبرني في ْمَكاني في َوْسْط َداري جاتني الُبشره مف عند الْنِبي الُمختار

                                                 
 .876المرجع نفسو، ص: ( 1)
 .95المقاالت الرمزية، ص: -الجيالني عبد القادر، الديواف، القصائد الصوفية (2)
 .790ينظر: سعاد الحكيـ، المعجـ الصوفي، الحكمة في حدود الكممة، ص:  (3)



ISSN: 2335-1381    مجـلة  رفــوف 

 : الرابع                     عددال /: السابع مجلدال 2019 ديسمبر

 

285 

 

 (1)جاْت ْمَع االشيا ْتُطوؼ بأوَكػػػػػػػػػػاري ِصرْت َغوْث الَجّنة ْسَما وأرْض الّنار
القطب واألولياء في الخمؽ، سواء في تعني الغوثية أو الغوثانية شفاعة 

الدنيا أو اآلخرة، وكانت أوؿ الشخصيات التي خمعت عمييا ىذه الصفة في تاريخ 
التصوؼ، ىي شخصية أويس القرني، ثـ نسبت الشفاعة والغوثية إلى واحد مف 
كبار تالمذة الحسف البصري، ىو حبيب العجمي، الذي اتصؼ بإجابة الدعاء 

 (2).رة".حتى لقب "غوث البص
ثـ استمرت فكرة الشفاعة والغوثية كصفة ألقطاب التصوؼ، ومف أبرز 
ىؤالء األعالـ الذيف تجمت فييـ صفة الغوثية بالسند والتواتر في الجزائر شيخ 

 خ الغوث أبي مديف شعيب التممساني.و الشي
ىذه النصوص الشعرية كانت تنطمؽ دائما مف حالة الفناء في الذات 

يستشعر سيدي قدور مف خالليا، بحالة مف االنتشاء الروحي اإلليية والتي 
والوصاؿ  وصؿواالصطفاء اإلليي الذي جعمو يتبوأ ىذ المقاـ، وىذه المنزلة في ال

 :شاعرنامحبوبو، يقوؿ  مع
ُخْذ   *َما ليا ْمُثوؿ َنْخَتص ْبَمْنِزَلة ْطِبيْب الَمعموْؿ* *أنا َفرْد الْقِبيمة *أكثر ما ْنُقوؿ

قدور  * ندرومة ْنُزوؿْ  *إدريسي المنزلة* *ِمف َغوْث َرُجؿ الن سْب االْصيؿْ 
 (3)ُمحمد الكِفيال * ْبَشمْس الُوُصوؿ  * ْمتََأّصؿْ 

تكثر مثؿ ىذه النصوص وتييمف عمى معظـ قصائد سيدي قدور بف 
عاشور الزرىوني، حيث تتصاعد ىذه "األنا الصوفية" لتصؿ ذروتيا في حالة 
الفناء التي يستشعر فييا الشاعر أنو القطب والغوث أو "اإلنساف الكامؿ" الذي ىو 

 يذا النص: محؿ العناية اإلليية، وسنختـ ىذه النصوص الشعرية الزرىونية ب
* *َساْؿ الُقطْب الَمعمُػػـو  ما ْيِتيُقوا َفت ػػػػافْ  *أىْؿ الِفعْؿ الَمْذمـو َقاىْر ُكّؿ َمُشػػػػـو

 بالْنِبي الُمستعػافْ  *َىت اْؾ الّدنيا الَمْغروـْ  *َساىْر ْبَغيْر َنػػػػوـْ  *قدور بف المحػػػػزـو 
                                                 

 .161محمد بف عمرو الزرىوني، ديواف الشيخ قدور بف عاشور الزرىوني، ص:  (1)
 .163المقاالت الرمزية، ىامش ص:  -ينظر: الجيالني عبد القادر، الديواف، القصائد الصوفية (2)
 .195ف الشيخ قدور بف عاشور الزرىوني، ص: محمد بف عمرو الزرىوني، ديوا (3)
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  (1)جامعو في المكاف *الحي القيـوسوى *خارج عمى العمـو*الَغوْث الَفرْد الَمكتـو 
ما يمكف مالحظتو مف خالؿ ما مّر بنا أف "األنا الصوفية" في شعر 
قدور بف عشور تكتسب داللتيف، إذ تتضخـ داللتيا وتتصاعد أثناء توظيفيا في 
مقاـ الفناء، لتكتسب مرتبة متقدمة تمثميا حركة العمو التي يرقى بموجبيا شاعرنا 

نو وبيف الحضرة اإلليية وتردـ اليوة السحيقة التي فصمت فتطوى المسافة بي
بينيما، لتصؿ أحيانا إلى حد القوؿ باالتحاد ووحدة الوجود، فيو خميفة اهلل، وشبيو 
سميماف عميو السالـ في اإلذف والتصريؼ..وبعد أف تصؿ "األنا الصوفية" في مقاـ 

تنتيي عمى نحو يفيد مرتبة الفناء إلى ذروتيا، تبدأ في التالشي في مقاـ البقاء ل
 وتميزا وتفّردا في اليـر الروحي لمصوفية.

 الرمزية في شعر سيدي قدور بن عاشور: -2
 (2)الرمز "معنى باطف مخزوف تحت كالـ ظاىر ال يظفر بو إاّل أىمو"

"وىو أسموب مف أساليب التعبير شاع في الكتابات الصوفية، نثرىا وشعرىا، يتعيف 
الرمز ىنا، بأنو ذلؾ التعبير الحسي الذي يستعممو الصوفية، دوف أف يكوف 
مقصودا لذاتو، بؿ إف المقصود ىو ما وراء ىذا التعبير مف الدالالت المستترة 

 (3)لمكابدة لموقوؼ عمييا.والمعاني اإلليية، التي تحتاج إلى شيء مف ا
كاف  -عمى سبيؿ الذكر ال الحصر-وسنشير ىاىنا إلى مثاليف مف الرمزية 

 الرمز الخمري والرمز األنثوي: :، ىماحضور في شعر سيدي قدورليما 
 الرمز الخمري: - أ

خمرة والارتبط الحب اإلليي في التجربة الصوفية بالخمرة والسكر ومتعمقاتيا، 
نما ىي الحب اإلليي في عرؼ الصوفية،  ليست ىي الخمرة الحسية المعروفة، وا 

                                                 
 .61المصدر نفسو، ص:  (1)
 .337، ص: 2001، 1عبد اهلل الطوسي، الممع في تاريخ التصوؼ اإلسالمي، دار الكتب العممية، ط (2)
، 1وفيػػػؽ سػػػميطاف، الشػػػعر الصػػػوفي بػػػيف مفيػػػومي االنفصػػػاؿ والتوحػػػد، مصػػػر العربيػػػة لمنشػػػر والتوزيػػػع، القػػػاىرة، ط (3)

 .100ص: 1995



ISSN: 2335-1381    مجـلة  رفــوف 

 : الرابع                     عددال /: السابع مجلدال 2019 ديسمبر

 

287 

 

في أبيى صوره وأزكى تجمياتو، وقد أعطى الصوفية ىذا المعجـ الخمري دالالت 
    (1)جديدة خرجت بالخمر إلى دائرة الرمز الصوفي..

إف المحبة التي تولدت مف النظر إلى الجماؿ اإلليي، سواء في حالة تعيينو 
تنزىو، ُتوِجد لدى الصوفي حالة مف الش ّد تجعمو يفنى عف صفاتو أو أو في حالة 

عف ذاتو، بالفناء في الذات اإلليية، فيو ذىاب القمب عف حس المحسوسات 
 (2)بمشاىد ما شاىد، واستيالكو في وجود الحؽ استيالكا ال وعي فيو.

وقد عبر الصوفية بألفاظ متقابمة عف ىذه النشوة ودرجاتيا كالغيبة 
 والحضور والصحو والسكر والذوؽ و الكأس والشرب، الفناء ..

يقوؿ ابف عجيبة: عميؾ بمحبة اهلل عمى التوقير  حوؿ ىذه المعاني
والنزاىة، وأدمف الشرب بكأسيا، مع السكر، كمما أفقت أو تيّقظت شربت، حتى 
يكوف سكرؾ وصحوؾ بو، وحتى تغيب بجمالو عف المحّبة، وعف 

سقي القموب، واألوصاؿ والعروؽ مف ىذا الشراب.. فيسقى كؿٌّ  الشراب..والش رُب:
عمى قدره..فمنيـ مف يسكر بشيود الكأس، ولو لـ يذؽ بعد شيئا، فما ظّنؾ بعد 
بالذوؽ، وبعد بالشرب، وبعد بالري.. والكأس: مغرفة الحؽ، ُيغرُؼ بيا مف ذلؾ 

 (3)خمقو. الشراب الطيور المحض الصافي، لمف شاء مف عباده المخمصيف مف
 يقوؿ سيدي قدور متغنيا بنشوة الخمرة اإلليية:

 َفْسَكرْت بو وِصػػػػػػػرْت ْمَتَحّيْر  ْشَربْت َخْمَره ْقديَما مف يد الَخم ار
ـْ ما َىْذ الَخمره المِّػػػي  َذكِّيْتِني ْسَناَنػػػػػػػػػػػو ُموِتي ْىَدْر  ُقمْت يا ْنِدي
 وال ْمَزجْت ُروَحؾ بُروْح الَجّبار ِديَماَقاؿ لي لوال َموَتْؾ ما ْحِييْت 
 قد ُفزْت بما فازوا األوليا الْكَبػار ىنيًئا لؾ بما اَكْرَمؾ الكريػػػػػػػػـ
 وْمَواىبؾ ال ُتورد عمى البشػػػػر َعَجب لمقامؾ ما مثُمو مقػػػػػػػػاـ

                                                 
 .34-33نور الديف ناس الفقيو، أحمد بف عجيبة شاعر التصوؼ المغربي، كتاب ناشروف، بيروت، دط، دتا، ص: (1)
 .149، ص: 2003محمد يعيش، شعرية الخطاب الصوفي، الرمز الخمري عند ابف الفارض، سيباما، فاس، دط،  (2)
 .13أحمد بف عجيبة، شرح صالة القطب بف مشيش،  ص: (3)
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 (1)محمد خير خمؽ اهلل المعتبػػػػػػػر مف فضؿ سيدؾ وسندؾ اليػادي
الشعري الصوفي يحمؿ كثير مف المعاني الصوفية المكثفة ىذا النص 

، وقد وظؼ شاعرنا مجموعة مف المصطمحات التي والغارقة في الرمزية الخمرية
تحيؿ عمى ىذه التجربة الروحية التي تنتج عف حالة الفناء التي يعيشيا الصوفي 

ح )كناية عف مف ذلؾ: الخمر، الخمار )الساقي(، السكر، الحيرة، النديـ، مزج الرو 
 حالة االتحاد(، الموت..

في ىذا النص الشعري لو داللة رمزية في  الشاعرإف الموت الذي يشير إليو 
، فيو عند القاشا ..فإذا ماتت النفس ني: قمع ىوى النفس فإف حياتيا بولغة القـو

ية إلى عالمو عالـ القدس عف ىواىا بقمعو انصرؼ القمب بالطبع والمحبة األصم
  (2).والنور.

ومقصد سيدي عاشور بكممة "الموت" ال تخرج عف ىذه الداللة الصوفية، التي 
تعني موت النفس عف الحظوظ القمبية والجسدية، أي موت عف الصفات البشرية 

 والحياة بالصفات اإلليية )المطؼ، الرحمة، الحمـ..(.
 ، حيث يقوؿ:أيضا ما نجده في ىذا النص الشعريومف ألواف الرمز الخمري 

 رشفت خمر عنب مخموط مف الدوالي ر فضمؾ ال زاؿ معي ضو مشعػػػػوؿنو 
 )3(حتى ىتكت الحجوب وعقمي طػػػػػػار سقاني كوب مف الخمر طيري معصور

يعبر سيدي قدور بف عاشور في ىذا النص الشعري عف أثر ىذه الخمرة 
واألنس اإلليية، التي سمحت لو بيتؾ األستار والحجب، ألجؿ مكاشفة المحبوب، 

بالحضرة اإلليية، فقد حاز المنح والمواىب اإلليية، وطوى المسافات والمنازؿ 
لرؤية معشوقو، فكاف أف طار عقمو؛ بمعنى غاب عف حظوظ نفسو بشيوده 
الحضرة اإلليية، أي أف الشارب مف كأس الخمرة اإلليية يصؿ بو المقاـ إلى 

 الفناء الكمي عف نفسو.
                                                 

 .209محمد بف عمرو الزرىوني، ديواف الشيخ قدور بف عاشور الزرىوني، ص:  (1)
 .99ينظر: عبد الرزاؽ القاشاني، اصطالحات الصوفية، ص: (2)

 .364-209محمد بف عمرو الزرىوني، ديواف الشيخ قدور بف عاشور الزرىوني، ص:  (3)



ISSN: 2335-1381    مجـلة  رفــوف 

 : الرابع                     عددال /: السابع مجلدال 2019 ديسمبر

 

289 

 

ستار، ويرجع الصوفية في قوليـ بالحجب النورانية ومصطمح "الحجب"، يعني األ
والظممانية، إلى ما أشار إليو الحديث الشريؼ:"إف هلل سبعيف حجابا مف نور 

، وىي )1(وظممة، لو كشفيا ألحرقت سبحات وجيو تعالى ما انتيى إليو بصره".
تيمة في الخطاب الصوفي تحيؿ عمى السفر الصوفي والعروج في السمـ الروحي 

قطع العقبات والحجب في رحمة السير إلى اهلل بأقداـ الصدؽ والتجرد عف و 
األكواف، وطيرا بأجنحة المحبة الختراؽ سماوات األحواؿ والمقامات حتى تحط  

 عصا الترحاؿ عند خياـ القرب مف اهلل.
والنص الشعري يتمركز ويدور حوؿ موضوع الرمز الخمري، كالخمر 

(السقي معصور.. فاال واالرتشاؼ والعنب والدوالي رتشاؼ )الشرب( تعبير )الكـر
مف ثمرات التجميات والكشوفات، والغيبة )عقمي طار( ىي غيبة  ناشاعر عما يجده 

الحواس وغيبة عف الخمؽ وحضور القمب في المقابؿ، بسبب استشعاره لمقرب 
 واألنس باهلل تعالى.

اللة وأعمؽ ومصطمح "االرتشاؼ" الذي يعني االمتصاص، يبدو لي أوضح د
 مف مصطمح "الشرب"، الذي يحيؿ عمى منزلة وسطى بيف الذوؽ واالرتواء.

مصطمح "الخمط" أو)المزج( الذي ورد في البيت األوؿ، فالمزج في الشعر  اأم
الصوفي الفصيح إشارة رمزية، "وىو أنو عندما تمزج الحقيقة بالشريعة، فإف النور 

العارفوف العمماء، كما تممع نجـو  المعرفي يظير عمى المريديف، فيممع منيـ
وىذه تيمة في الخطاب الصوفي بعامة تحيؿ  )2(الحبب عند مزج الخمر بالماء".

عمى سعي المتصوفة ومحاولة التوفيؽ بيف الشريعة )الفقو( والحقيقة )التصوؼ( 
 ممارسة وكتابة. 

 ثانيا: النصوص الشعرية الشعبية المنضوية تحت مقام البقاء:
تصػوؼ سػموكي )تربػوي(، نصوصػو تتخذ نصوص مقػاـ البقػاء معنػى أخالقيػا، 

تعنػى بالجانػب التربػػوي واإلرشػادي، وتيػػتـ بتيػذيب الػػروح وتسػعى إلػػى تزكيػة الػػنفس 
                                                 

 .112الت الرمزية، ص: المقا -الجيالني عبد القادر، الديواف، القصائد الصوفية) (1
 .314محمد يعيش، شعرية الخطاب الصوفي، ص:  (2)
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ونبؿ الخمؽ والتحمي بالفضائؿ والكماالت األدبية، وىي نصوص تغمػب عمييػا المغػة 
 د كبير.التقريرية المباشرة، ال يحتاج التواصؿ معيا إلى جي

قصػائد الػوعظ والتربيػة السػموكية  ناعر اشػنصػوص وتندرج تحت ىذا القسـ في  
والحػػػػب اإلليػػػػي والػػػػذكر والػػػػدعاء واالسػػػػتغاثات والمػػػػدائح النبويػػػػة واإلشػػػػادة بشػػػػيوخ 

 التصوؼ وأقطابو.. 
وسػػنكتفي ىاىنػػا باإلشػػارة إلػػى نمػػوذجيف مػػف ىػػذه الموضػػوعات، ىمػػا: األدعيػػة 

 واالستغاثات، وقصائد التربية السموكية الوعظية. 
 األدعية واالستغاثات: -1

األدعية ىي جمع دعاء، بمعنى النداء، وأدب الدعاء موجو إلى المولى عز 
اإلليية، يفيض وجؿ، وىو أدب صادؽ حاد العاطفة، قوي اإلحساس بالقدرة 

خشوعا ورىبة وخوفا مف مقاـ اهلل العمي القدير، وال يطمبوف فييا غالبا مف حظ 
 الدنيا، إنما جؿ أمميـ أف يطمبوا مف المولى الرضا والقبوؿ والوصؿ..

االستغاثات ىي لوف مف ألواف األدب الصوفي الرفيع، وموضوع مف 
ستغيث مف الكروب والشدائد موضوعات الدعاء، وىي دعاء اهلل بإلحاح لينقذ الم

نورد ىذه األبيات مف قصيدتو  ناعر اش عندواألزمات، ومف نماذج االستغاثات 
 "اعطؼ بالُغفراف":

مطػػػػاف  َصْعَدت َلْؾ ُروِحي ْمَخْفَقػة ـَ الس   يا ِنْع
 َتطُمْب األمػػػػػػػاف  َوْحَواْس الَباَطف ْمَقمَقػػػػػػػػة

 اْعَطؼ بالُغْفػػَراف  وُجودؾ َجِزيؿ يا عيف الَبَقا
 مف غير َىْجػػَراف  ْنِريْد َمن ْؾ الَجَزا المَِّقػػػػػػػػػا

 والَجَوى َضْمػػػآف  ْبَكاْت ُعُيوف َدْمَعا ْمَدْفَقػػػػػا
 )1(عف ِسّر الَكْتَمػػاف  ْكِئيْب عف َفْقَدؾ ْمَزْىَقػػػػػػا

                                                 
 .211المصدر نفسو، ص:  (1)
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ب، الثاني نالحظ أف ىذا النص الشعري يتوزع بيف خطابيف: مخاِطب ومخاطَ 
يشير إلى اهلل تعالى، الذي يظير بوصفو غاية لؤلوؿ، ويشير أيضا إلى حالة مف 
العروج الروحي متمثمة في ذات الشاعر التي تنشد كشؼ األستار والحجب حتى 

 تنعـ وتتمذذ بمقاـ القرب مف الحضرة اإلليية.
 ؼ وىواه":الموسومة "كؿ عار  شاعرنامف ذلؾ أيضا نجتزأ ىذه األبيات مف قصيدة 

 َوّفْؽ لخير األناـ *في الِحْس والمعنى نستفتح باب الّنظاـ*  *بسـ اهلل موالنا
َواْسَطع ُنوِري ال *وارَفعِني في ُحمو الَمَقاـ*وَشّرْفِني باألمانة*الدِّيانة ثَب تني في
 ْظاَلِمي

ناس  خصوصا*فاَنا َسالـ مف الس الـ َحّي الّسالـ*يا اىؿ تممساف *َفِسْرْت اِلييـ
 الكراـ

استفتح قصيدتو بالبسممة، والبسممة )ببائيا ونقطتيا( ليا  شاعرالنالحظ أف 
رمزية وداللة عظيمة عند الصوفية، يكفي أف نشير إلى أف الصوفي الشاعر عبد 
الكريـ الجيمي خصص ليا كتابا مشيورا موسوما بػ "الكيؼ والرقيـ في شرح بسـ 

 )1(اهلل الرحمف الرحيـ"
يتداولو الصوفية أثرا أو كشفا قوليـ: "كؿ ما في بسـ اهلل الرحمف الرحيـ، ومما 

فيو في الباء وكؿ ما في الباء فيو في النقطة التي تحت الباء"، وقاؿ بعض 
 )2(العارفيف: " بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  مف العارؼ بمنزلة كف مف اهلل".

وفيا ، توظيفا دينيا وص"بسـ اهلل" القرآني نصال اىذوقد وظؼ ىاىنا شاعرنا 
في سياؽ إشارتو إلى عمو مقامو الروحي والديني والصوفي، مف خالؿ  حيث ذكره

عبارات مثؿ: ثبتني في الديانة، وارفعني في حمو المقاـ، وشرفني باألمانة، واسطع 
 نوري..

                                                 
عبػػد الكػػريـ الجيمػػي، الكيػػؼ والػػرقيـ فػػي شػػرح بسػػـ اهلل الػػرحمف الػػرحيـ، تقػػديـ، عاصػػـ إبػػراىيـ الكيػػالي، دار الكتػػب ) (1

 .2004، 1العممية، بيروت، ط
 .13المرجع نفسو، ص:  (2)
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لو عديد القصائد التي يستفتحيا ببسـ اهلل  شاعرال كوفعمى أننا نشير إلى 
ف قبيؿ المعنى الصوفي الذي يحيؿ عمى نظرية "اإلنساف الكامؿ" لكنيا ليست م

 لكف تأتي تيمنا وتبركا ليس إال.
تبقى نفسية شاعرنا دائما محمقة في عوالـ مف الروحانية، مستغيثة طالبة 
ْرَغاـ  لمعفو والمغفرة، مثمما تصوره لنا ىذه األبيات المجتزأة مف قصيدتو "أنا الض 

 الفارس":
 المطيؼ الخبيػػػػػػػر  طيػػػػػػػػػؼالميـّ يا ل

 الُطْؼ ِبنا يا قديػػػر  بُمحمد الش ريػػػػػػؼ
 واْجِر عّنا بحممػػػؾ  الُطؼ بنا بمطفػػػػػؾ
ْو َعَمينا الخيػػر  واْكَرمنا بُكرَمػػػػػػؾ  )1(وَوجِّ

ىذا النص الشعري االستغاثي يتمحور خطابو حوؿ اسـ مف أسماء اهلل 
ىو اسمو تعالى "المطيؼ"، الذي يعد قطب الرحى في كثير مف الحسنى "الجمالية" 

األوراد واالستغاثات الصوفية، حيث اختص ىذا االسـ عندىـ بأسرار وفوائد كثيرة 
واستعماالت بأعداد مخصوصة في أوقات معمومة، وقد خصص لو محمد بف 
محمد الميموني تأليفا وسمو بػ "روضة لمظريؼ في خواص اسـ اهلل تعالى 

  )2(مطيؼ".ال
وقد قيؿ في أىمية اسـ اهلل "المطيؼ" التفريجية: أنو مف أعظـ أبواب الفرج، 

غاثة رحمانية  )3(..ولو ألطاؼ مخفية، وا 
 وىذا النص الشعري يتناص مع آيات مف الذكر الحكيـ، منيا قولو تعالى: )

ِبِعَباِدِه َيْرُزُؽ َمْف َيَشاُء  المَُّه َلِطيفٌ [، وقولو تعالى: )63]الحج/ِإنَّ المََّه َلِطيٌف َخِبيٌر(
 [.19َوُىَو اْلَقِوي  اْلَعِزيُز( ]الشورى/

                                                 
 .253محمد بف عمرو الزرىوني، ديواف الشيخ قدور بف عاشور الزرىوني، ص:  (1)
، 3محمد بف محمد الميموني، "روضة لمظريؼ في خواص اسـ اهلل تعالى المطيؼ"، دار الكتب العممية، بيػروت، ط (2)

2005. 
 .9المرجع نفسو، ص:  (3)
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كما أف ىذا النص الشعري أيضا يتناص  في البيت األوؿ والثاني منو مع 
دعاء مأثور عند الصوفية، يقولوف فيو: "الميـ إنؾ لطيؼ ومحمد شريؼ، وماضاع 

شاعر متصوؼ، تتممذ لكبار  ، وىذا ليس غريبا عمى)1(عبد بيف لطيؼ وشريؼ"
  رجاؿ التصوؼ كالشيخ سيدي العموي، وعاش التجربة الصوفية نظما وممارسة

فقد كاف رحمو اهلل يمارس االعتكاؼ والخموات في مقامات الصالحيف، ويتصدر 
 حمقات الحضرة.

والدعاء واالستغاثة بيذا االسـ "المطيؼ"، في قوالب النظـ الشعري ىي مف 
التي ال يزاؿ أىؿ تممساف  يحتفظوف بيا إلى يـو الناس ىذا، خاصة الممارسات 

في المسجد الكبير بتممساف عقب صالة العصر، حيث تنشد جماعيا، 
 قصيدة"المطيفية

 :الشعري بيذا النص يا، وسنختم هوتتوالى نصوص األدعية واالستغاثات في شعر 
 ليؾ يا غفػورىارب  ػػػػػػدورػػػػػػػػػإني عبدؾ قػػػ  
 ـ المدّبػػػػػػػػػػػرػػػػػػػػػػػػػػػػػالحكي انت العزيز الشكػػػػور  
 رب الباطف والظيور يا عالـ ما في الصدور  
  )2(وافتح ليـ في االوامر ػػػػرورػػػػػػػػػػػػػمت ع اْىِمي بالس ػ  

 الوعظ والتربية السموكية: -2
عمى أداء ذات اتجاه تعميمي، إذ تقـو وتنيض وىي نصوص شعرية مباشرة، 

بعد ِحكمي أخالقي، وتيدؼ إلى تربية المريد وتيذيبو، وقد اتبع شاعرنا ىذا 
االتجاه مف التعبير المباشر سبيال لنشر القيـ الدينية والصوفية في قموب المريديف 
بخاصة والمسمميف بعامة، معتمدا أسموب الشرح واإلقناع، ومتوسال بالعبارة 

 قا لمغاية التي انعقد ليا والرسالة التي انتدب ليا.الصريحة والمعاني القريبة، تحقي
الشعرية التي تدور حوؿ موضوع  ونصوصوسنقتصر ىاىنا عمى بعض 
 التوبة عمى سبيؿ الذكر ال الحصر:

                                                 
 ونحف صغارا سماعا وتمقيا مف أفواه الجماعات الصوفية.مف األدعية واالستغاثات الصوفية المأثورة التي حفظناىا  (1)
 .253محمد بف عمرو الزرىوني، ديواف الشيخ قدور بف عاشور الزرىوني، ص:  (2)
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تمثؿ التوبة عند الصوفية نقطة البداية في طريؽ السير إلى اهلل، ولمعارفيف مف  
التوبة مف حيث شروطيا وآدابيا أىؿ الحقيقة كالـ طويؿ، ومفاىيـ دقيقة في 

ومنازليا، يقوؿ القشيري: "التوبة أوؿ منزؿ مف منازؿ السالكيف، وأوؿ مقاـ مف 
 )1(مقامات الطالبيف..".

 يقوؿ الشاعر المتصوؼ سيدي قدور بف عاشور:
 يا قمب ُتب ِلَمف اْنَشاْؾ في االْرَحػػػاـ  ُخض َطريْؽ الفػػػػػالح
 اْخَشْع واْرَجع لمّنور ِقيَمْؾ مف الظالـ  تَب ع ِصراْط الّصػػػػالح

 ويقوؿ أيضا:
 بالقمب الْيِميػػػؾْ َجاْؾ وما َيْرَجػػػػػػػػاؾ   * * ما*ُتب لمف ْانَشاؾ   َجع ْلُموالؾاْسَتر 

 َغّرؾ ابميس اد اؾ   *وَراَيْح لمْياَلؾ* مف ُفوؽ الَكاؼ اْرَمػػػػاؾ   *ظالـ الَعيْب فيؾ
 )2(*ال غنى يحف فيػؾقادر ربي يرضيؾ في الْساَلؾ  **اط ْمُبو ْتَفك ْر مف ال ينساؾ

محور الخطاب وغايتو في ىذا النص ينحصر في الدعوة إلى التوبة   
حيث تعمو فيو النبرة الوعظية، ذلؾ أّف القصد كمو يتجو إلى الحرص عمى رد 

مع اإلنساف إلى خالقو، وتأتي ألفاظ مثؿ: ُخض، ُتب، اخشع، ارجع.. متوافقة 
الجو العاـ لمنص، والمشحوف بمعاني التحذير والتذكير، وىو في نفس الوقت 

 .شاعرنا اليدؼ الذي يرومو
تتحد غاية مثؿ ىذه النصوص عند شاعرنا سيدي قدور، بنقؿ القيـ 
األخالقية الوعظية ونشرىا بأسموب مباشر غير مُرّمز، وفي النصيف السالفيف يتـ 

، تنعقد المفاضمة بينيما ألجؿ إظيار أفضمية استحضار حالتيف غير متكافئتيف
إحداىما ودفع السالؾ إلى تمثميا والتزاميا، باعتبارىا الحالة المثمى التي يتحقؽ 
 فييا االكتماؿ بتجاوزىا، ومف المييمنات المغوية الدالة عمى الحالتيف، نذكر مايمي:

 

                                                 
 .45القشيري، الرسالة القشيرية في عمـ التصوؼ، دار الكتاب العربي، بيروت، دط، دت، ص:  (1)
 .60-59محمد بف عمرو الزرىوني، ديواف الشيخ قدور بف عاشور الزرىوني، ص:  (2)
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 الحالة الثانية الحالة األولى 
 ال ينساؾ، الفالحطريؽ ، صراط الصػػػػالح

 النور –يحف فيؾ ، ربي يرضيؾ، السالؾ
، ليالؾ،ااّداؾ غّرؾ ابميس، الظالـ

 ارمػػػػاؾ، اليميػػػػػؾ، ظالـ العيب فيػؾ
وفي سياؽ ىذا النوع مف النصوص التي تتماىي مع حالة مقاـ البقاء 

أثناء حيث يأتي التعبير واضحا، وتنكشؼ الدالالت والمعاني التي كانت تحتجب 
التعبير عنيا في حالة مقاـ الفناء، سنختـ بيذه المقاطع الشعرية المجتزأة مف 

 قصيدة "القبر يرجاؾ":
  يالغافػػػػؿْ  القبر ال ُبْد يرجػػػػػػػػػػػػػاؾْ  ُنوْض َبْرَكاؾْ  ياالغافؿ الن ػػػػػـو اّداؾْ 
 صاح َىم ؿْ  ػػػػػػػػػداؾْ َيْقَضؾ ْبَراحة ِنػػػ ُنوْض َبْرَكاؾْ  قـ أدِّ الفرْض ْلُمػوالؾْ 
يػػؾْ   )1(ْقَفْمَيا اْنَحؿْ  ْمَعْت الّزىراء ِويػػػْف َراؾْ طَ  ُنوْض َبْرَكاؾْ  يا ْكِثير الذ ُنوب َيزِّ

 القبر ال بد يرجػػػػػػػػػػػػػاؾ
 جنة الخمود في مف الْذَىب والفّضة ْتَناْؿ َروضة ُقـ ْتَوّضا  ياالغافؿ

 ْمَعو ْتَسّمػػػػػػي  يرحمؾ الَمْتَعالي بَقولياْعَتِف  ياالغافؿ ُقـ تصمي
 إلى أف يقوؿ:

 عز وجػػػػػػؿ تفكر الموت اهلل يمباؾ ُنوْض َبْرَكاؾْ  إذا تساعفني تناؿ مناؾ
 والقبايػػػػػػػؿ   ايف جيرانؾ ايف خواؾ   ُنوْض َبْرَكاؾْ   ايف قـو تربوا معاؾ

 فوؽ محَمػػؿ  ة ْوَياؾْ سافروا لآلخر   ُنوْض َبْرَكاؾْ   نيا امؾ ويف باؾاي
يتكئ ىذا النص الشعري، ويتمحور بشكؿ أساسي عمى التوجو إلى 

لذلؾ  المخاَطِب لدفعو إلى الرجوع واألوبة إلى اهلل تعالى والقياـ بالعبادات المطموبة
كاف التعبير بصيغة فعؿ األمر طاغيا عمى ما سواه، وىو يأتي متوافقا مع النبرة 

 الوعظية.
ذا النص الشعري يميد لغرضو المنشود بمقدمات تطعف والشاعر في ى

في العالـ الحّسي "الدنيوي" مجتيدا في كشؼ مالمح فناء بني البشر، بمؤشرات 

                                                 
 .525المصدر نفسو، ص:  (1)
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 -القبر ال بد يرجاؾ حتمية الرحيؿ إلى العالـ اآلخر، بمفردات وعبارات، مثؿ: 
 ف باؾ..اينيا امؾ وي -ايف قـو تربوا معاؾ -ايف جيرانؾ ايف خواؾ -تفكر الموت
  كؿ ىذا ليصؿ إلى اليدؼ المنشود، وىو إذكاء المشاعر الروحية  

ودفع النفس إلى العمو والتسامي، وذلؾ بالرجوع أوال عف المعاصي والتوبة منيا 
واإلقباؿ عمى الطاعة والعبادات، فاإلنساف عندما يستشعر معاني مثؿ ِذكر الموت 

 وقصر األمؿ، ينبعث في قمبو الخوؼ والخشية، َفَيِفي بتماـ التوبة.
 نتائج:

ف التراث الشعري الصوفي لسيدي نخمص في نياية ىذه الدراسة إلى القوؿ بأ
 قدور بف عاشور، يكاد يتوزع مف وجية نظر صوفية بيف مقاميف اثنيف:

وتنضػػوي تحتػػو النصػػوص الشػػعرية ذات البعػػد العرفػػاني الرمػػزي،  مقػػاـ الفنػػاء:
 ..تصاعد األنا الصوفيةو مثؿ الرمز الخمري 

الِحَكمػػي  ذات البعػػد األخالقػػيوتنضػػوي تحتػػو النصػػوص الشػػعرية  مقػػاـ البقػػاء:
تمظيػػػػر مػػػػف تتصػػػوؼ سػػػػموكي(، نصوصػػػػو تعنػػػى بالجانػػػػب التربػػػػوي واإلرشػػػادي، )

خػػػػالؿ موضػػػػوعات الزىػػػػد والحػػػػب اإلليػػػػي والػػػػذكر واالسػػػػتغاثات والمػػػػدائح النبويػػػػة 
واإلشػػػػادة بشػػػػيوخ التصػػػػوؼ.. وقػػػػد اتبػػػػع  سػػػػيدي قػػػػدور فػػػػي ىػػػػذا االتجػػػػاه  التعبيػػػػر 

   ب المسػػػمميف والمريػػػديفوفية فػػػي قمػػػو المباشػػػر سػػػبيال لنشػػػر القػػػيـ الدينيػػػة والصػػػ
 مرسالة التي انتدب ليا.لمتوسال بالعبارة الصريحة والمعاني القريبة، تحقيقا 

وىنا يختمؼ ىذا النوع مف الشعر في مقاـ "البقاء" عػف ذلػؾ الشػعر الغػارؽ فػي 
 الرمزية الذي يتمظير في مقاـ "الفناء".
مػػا قبػػؿ التصػػوؼ، بمػػرحمتيف؛ مرحمػػة مػػّرت التجربػػة الشػػعرية عنػػد سػػيدي قػػدور 

التي تميػزت خالليػا بطرقػو لموضػوعات الغػزؿ والطبيعػة.. ومرحمػة التصػوؼ، التػي 
، فقػاؿ فػي  ربانيػة متجػّردا ىائمػا فػي حػب اهللتعمؽ فييا الشػيخ فػي طمػب الحقيقػة ال

  الحب اإلليي واإلستغاثات والحقيقة المحمدية.. 
اإليقاعيػػة  ىػػي طغيػػاف الصػػناعة، و وىنػػاؾ سػػمة أخػػرى فػػي شػػعر سػػيدي قػػدور

لسػػماع الصػػوفي ا"التائيػػات الصػػوفية" التػػي تحّولػػت إلػػى مقامػػات  عمػػى غػػرار، عميػػو
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"الياقوتػػة  سػػيدي الشػػيختائيػػة العػػالوي.. و و  ،ابػػف الفػػارضو ائيػػة ابػػف عربػػي، مثػػؿ: ت
 في التصوؼ".
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/ قراءة في مسرحيت كرنولوجيا المسرح الثوري في الجزائر

 "مأساة جميلت"

 
The revolutionary theater in Algeria/Reading in the play "Jamila Tragedy" 

 

 سوسن ابرادشت الدكتورة: 

 / الجزائرـ أبو القاسم سعد هللا  00جامعت الجزائر 

 البريد االلكتروني :salasilobrad@gmail.com 

  الممخص:
تيدف ىذه الدراسة لمكشف عن دور المسرح في الثورة الجزائرية وأثره عمييا 
وتأثيرىا عميو، فقد أثارت ىذه األخيرة الكثير من ردود األفعال في شتى 

اعر عبد الش  قد حاول و المجاالت والميادين اإلنسانية واالجتماعية والثقافية. 
رسم لنا حقيقة معاناة المرأة ي أن ؛رقاوي في رائعتو "مأساة جميمة"حمن الش  الر  

ية، وىذا ما سنجتيد في كشفو حر  الة ونضاليا وتضحياتيا من أجل نيل الجزائري  
ة، ومحاولة كشف ة الثوري  مة حول  ىذه المسرحي  وتيسيره من خالل قراءة مفص  

تي ما ىي إال واحدة من آالف الجزائريات فييا؛ ال   "بوحيرد جميمة"أبعاد شخصية 
 .من في تحرير البالدواتي ساىالم  

المسرح؛ الثورة؛ جميمة بوحيرد؛ عبد الرحمن الشرقاوي،  الكممات المفتاح:
 النضال.

 

mailto:salasilobrad@gmail.com
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 توطئة:

أعظم الثورات التي شيدىا العالم في القرن  منالثورة الجزائرية  تعتبر       
عالم بمدان ال مختمف حركات التحرر في بو يتدتقنموذج  ييف ؛العشرين

تحرير إفريقيا من االستعمار إن دور ثورة أول نوفمبر الجزائرية في " المستعمرة، بل
اسة األفارقة اعترفوا بيذا الدور وما تزال .. والمنصفون من الس  .عظيم جدا

فيما  الفرنسية   اإلمبراطورية    وحقيقةً ىي التي حطمت فعاًل  يااالعترافات تتوالى، ألن  
(1)وراء البحر

. 

                                                           
بين الثورات العالمية ودورىا في تحرير الجزائر، مجمة  1954ينظر.. يحيى بوعزيز: مكانة ثورة أول نوفمبر  (1)

 .47، ص 2001، 04الجزائر، ع  -المصادر

Abstract: 

 This study aims to reveal the role of theater in the 

Algerian revolution and its impact on it and the  influence of 

the latter  on it. The latter has provoked many reactions in 

various fields including  the humanitarian, social and cultural 

ones. The poet Abdel Rahman Cherkaoui attempted  in his 

masterpiece "The Tragedy of Jamila"  to picture the reality of 

sufferance among Algerian women and their struggles and 

sacrifices for freedom, and this is what we will endeavor to 

reveal in exploring this revolutionary play. We are also going 

to reveal the dimensions of the character "Jamila Bouhierd" 

which represents one of the thousands of Algerians who 

contributed to the  liberation of the country. 

Keywords: Theater; revolution; Jamila Bouheird;  Abdel 

Rahman Cherkaoui, struggle. 
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 ثقافي ثوريعد ب  ب  األجناس األدبية  مختمف المجيدة في ىذه الثورة تجسدتكما 
في  )من داخل وخارج الوطن( لمسرح حضور مميزجنس ا، وكان لبالدرجة األولى

ف وكش ،تمجيد بطوالت أعالمياو  ونقل وقائعيا، الثورة الجزائرية مشاىد تصوير
المسرح  خشبة أنذلك  البشعة ضد الجزائريين، حقيقة المستدمر الفرنسي وجرائمو

نما ت عنى، ي فقطكتفي بنقل الصورة األدبية والحكتال  بتجسيد الفعل الدرامي  وا 
 أيضا. دراميال الثورةالذي يناسب طبيعة موضوع 

مزرية في جميع مجاالت شيدت الجزائر حالة  ، فقدكما ىو معروفو         
نيج عمى كل م  ، وىي تتعرض لكل أنواع القير والتدمير واالستعمار الم  الحياة

تشويو الثقافة  الذي سعت فيو فرنسا إلى قافيالثو  مجال األدبيالمنيا المستويات، و 
أمام انسداد األبواب نحو و  التي تمتد عبر قرون،ومعالم اليوية الوطنية  الجزائرية

تعم م الم غة العربي ة، وأمام قوة المستعمر الذي ال يمكن قيره، حاول الجزائريون 
د  عميو، ونشر الوعي استغالل كل  اإلمكانيات الماد ية والمعنوي ة المتاحة في الر 

السياسي والثقافي بين الجزائريين بمغتو وبغير لغتو،  ومجابيتو، ومقاومتو، 
ومحاربتو ثقافيا بالفكر واإلبداع وعدم االكتفاء بالجانب العسكري فقط، وىذا ما 
ذىب إليو مولود معمري حينما قال: "إنني عمى ثقة أكيدة بأن  المناضل ىو الذي 

العبارات النارية بواسطة  رين، وفي اإلمكان أن نطمق نحنيطمق الن ار عمى اآلخ
مختمف ب الجزائرية وطمسيا تغييب الثقافةوفي ىذا السياق، وفي ظل   (1)القمم.

أخذ الجزائريون يحاربون االستعمار )بالتدريج( في ثنايا ة؛ تعسفياليمجية الوسائل ال
مرورا بمرحمة الثورة  االستقالل إلى غاية نيلالتي استمرت  أسطر كتاباتيم؛

الجزائرية والعربية والغربية أثناء قياميا في  األقالم تتبار  التحريرية المجيدة، التي
وتجاه أبطاليا في  تصويرىا والتعبير عن مشاعرىم الجياشة تجاىياو  وصفيا

منيا فن  المسرح الذي كان لو دور ىام في نشر الوعي ، و مختمف األجناس األدبية
احتفاء  ىذا المجال فيافي بين أفراد المجتمع وأوساطو، ونجد السياسي والثق

                                                           
  .137، ص1982، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تطور األدب القصصي الجزائريأديب بامية عايدة:  (1)
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الميتمين بيذا الجنس األدبي من خارج الوطن ببعض رموز النضال النسوي 
احتفت بو الكتابات  الرموز التي ىمأ الجزائري وكفاحين من أجل وطنين، ومنيم

إلى موضوع يميم  يااستحال اسم التي، (1)جميمة بوحيرد"المتوسطية ىو رمز 
 المبدعين، ويذكي قرائحيم وممكاتيم.

كتبوا  الذين نو مبدعالألنيا فعال تمثل رمز المقاومة النسوية الجزائرية فو         
"حتى أن بعض النقاد أحصى ما  )خاصة الشعر( كثيرون جدا، عنيا شعرًا ونثراً 

نزار مثل:   ييقرب من سبعين قصيدة كتبيا عنيا أشير الشعراء في الوطن العرب
ومن  (2)خرأوعشرات  الجواىري، بدر شاكر السياب، صالح عبد الصبور، و قباني

عممو  في (3)اعر كامل الشناويالش   أىميم أيضا عمى سبيل المثال ال الحصر:
المخرج د جالل، و باعي ومحم  يوسف الس   "، والروائيانجميمةأوبريت " المشيور
 اعروغيرىم، والش  م 1958سنة  "جميمة" " في فمم بعنوان:يوسف شاىينالعالمي "

 

                                                           
كانت ىي البنت  في حي القصبة بالجزائر العاصمة، 1935ىي مجاىدة جزائرية ولدت عام : جميمة بوحيرد ( 1)

ذكور(، ومع ذلك درست وواصمت تعميميا إلى أن التحقت بمعيد لمخياطة  7الوحيدة بين أفراد أسرتيا )من بين 
كانت تيوى تصميم األزياء، مارست الرقص الكالسيكي وكانت بارعة في ركوب الخيل إلى أن اندلعت  والتفصيل حيث

حيث انضمت إلى جبية التحرير الوطني الجزائرية لمنضال ضد االحتالل الفرنسي وىي  1954الثورة الجزائرية عام 
لزرع القنابل في طريق االستعمار في العشرين من عمرىا، ثم التحقت بصفوف الفدائيين وكانت أول المتطوعات 

الفرنسي، وكان دورىا النضالي يتمثل في كونيا حمقة الوصل بين قائد الجبل في جبية التحرير الجزائرية، ومندوب 
الذي كانت المنشورات الفرنسية في المدينة تعمن عن دفع مبمغ مائة الف فرنك فرنسي ثمنا لرأسو!  القيادة في المدينة

م،  1957عام في الكتف دين إلى غاية أن أصيبت برصاصةطار  يا أصبحت األولى عمى قائمة الم  ونتيجة لبطوالت
 .األرض تنزف دماً  وىي عمى ألقي القبض عميياحيث 

 .2019جانفي  28تاريخ االطالع: ، ستعمارقصة نضاليا ضد االجميمة بوحيرد، نقال عن موقع المعرفة:  ( 2)
كتور عمل بالصحافة مع الد   بمصر، الدقيميةبمحافظة   1908ولد سنة مصريشاعر وصحفي  كامل الشناوي: -3 

فسماه والده  ،مصطفى كامل، وكان ميالده عقب وفاة الزعيم الوطني 1930جريدة الوادي"عام في " طو حسين
الميل  –أوبريت جميمة  –اعترافات أبي نواس  :مؤلفاتو"مصطفى كامل" تيمنا بوطنية الزعيم الراحل وكفاحو، من أىم 

 .1985توفي سنة   ."والحب والموت وآخر أعمالو كانت أوبريت "أبو نواس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1957
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
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 تي ترسم لنا حقيقة معاناة ال   ؛في رائعتو "مأساة جميمة" (1)رقاويحمن الش  عبد الر   
ما سنجتيد في  وية، وىحر  الة ونضاليا وتضحياتيا من أجل نيل المرأة الجزائري  

ة، ومحاولة كشف ة الثوري  مة حول ىذه المسرحي  كشفو وتيسيره من خالل قراءة مفص  
تي ما ىي إال واحدة من آالف الجزائريات ال  و فييا  "بوحيرد جميمة"أبعاد شخصية 

، وقبل الشروع في كل ىذا، واتي ساىمن في تحرير البالد من وطأة االستعمارالم  
موجزة عن صدى الثورة الجزائرية في األعمال المسرحية ارتأينا أن نعرض لمحة 

ذات الب عد الثوري المقاوم المشابية لمسرحية "مأساة جميمة" من داخل الوطن وعمى 
 مستوى القطر العربي:

 :ية داخل الوطنالمسرحاألعمال الثورة الجزائرية في صدى    -1
 من القرن الماضي مع تو في العشريناتنشألمسرح الجزائري مند تفاعل ا        

فكانت  مستجدات الوضع السياسي الصعب والحرج الذي كانت تمر  بو الجزائر،
الذي انخرط  (2) "األمير خالد"انطالق الحركة الوطنية بقيادة مع ة تزامنتو مبداي

وتييئة األرضية لو في أوساط الجماىير، حتى  بنفسو في تفعيل النشاط المسرحي
استغاللو بشكل غير مباشر في مجابية االحتالل الفرنسي من خالل نشر  يتم

                                                           
ميمو في كتاب القرية ثم ، تمقى تعم1921 سنة مصري ولد  وصحافي ومفكر إسالمي أديب :عبد الر حمن الش رقاوي (1)

ىجرىا  بالمحاماة ثم ، بدأ حياتو العممية م1943انتقل إلى المدارس الحكومية إلى أن تخرج من كمية الحقوق عام 
خالية، ثم الشوارع الخمفية ، وعمل في عدة صحف حتى يصبح كاتبا، من أىم أعمالو: رواياتو: األرض، وقموب 

جائزة الدولة التقديرية في الفالح، مأساة جميمة، مسرحية الفتى ميران، والنسر األحمر... وحصل الشرقاوي عمى 
، كما منحو معيا وسام اآلداب والفنون من الطبقة األولى، توفي السادات، والتي منحيا لو الرئيس  1974عام اآلداب
 .م1987سنة 

إقامة أسرتو بعد  مسقط 1875 سنةولد بمدينة دمشق بسوريا يوم  األمير عبد القادرحفيد ىو األمير خالد:  (2)
، تربى تربية صحيحة وسط كنف العائمة.حيث حفظ القرآن و تعمم العموم العربية والدينية 1848مغادرتيا الجزائر سنة 

، وبيا تابع دراستو اإلعدادية، ويعتبر ىو مؤسسا لمحركة الجزائروبرع فييا، انتقل األمير خالد رفقة والده إلى 
ومعرفتو لمحضارة العربية  األمير عبد القادر، فقد استغل الرصيد النضالي لجده الدكتور سعد اهللاإلصالحية حسب 

 :اطو السياسي بعد تقاعده من الجيش الفرنسي عمى جبيتينأ نش، وبداإلسالمية لموقوف في وجو السياسة االستعمارية
ضد غالة المعمرين والنو اب  :األولى: التصد ي لدعاة اإلدماج والداعين إلى التجن س بالجنسية الفرنسية، والثانية

سنة توفي   يطرح فييا مطالب الجزائريين "ولسن"الفرنسيين. وقد بعث األمير خالد بعريضة إلى الرئيس األمريكي 
 م بدمشق.1936

https://ar.wikipedia.org/wiki/1921
https://ar.wikipedia.org/wiki/1921
https://ar.wikipedia.org/wiki/1943
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_(%D9%85%D8%B5%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1974
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1987
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1848
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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الوعي السياسي الثوري ورفع المستوى الثقافي تدريجيا بين أفراد المجتمع الجزائري 
المسرح  قامدرامي مرسخ لثوابت اليوية الثقافية الوطنية األصيمة، ف بأسموب فني

صدامات مع عدة كانت لو و ، بدور المحرض عمى الثورة قبل اندالعيا حينيا
ووضعت نصوصو  في بعض األحيان،منعت نشاطاتو "التي االحتالل،  سمطات

التي سمحت بيا  الضيقة مساحةال رغم، و أخرى وعروضو تحت المراقبة أحيانا
استطاع المسرح الجزائري مرافقة خطوات المقاومة والتحريض عمى  ،إدارة االحتالل

نشط في العمل السري والسجون  حيث ،الثورة، إذ اتخذ كل فضاء يجده منبرا لو
والمعتقالت وفي الجبال و خارج الجزائر وعبر األثير من خالل المسرحيات 

 .(1)اإلذاعية الثورية
 تبت وعرضت إبان الثورة التحريريةالمسرحية التي كومن أىم األعمال         

وظيرت فييا مالمح البعد الثوري والسياسي المؤيد لمثورة نذكر عمى سبيل المثال 
 ال الحصر مايمي:

 :                  (2)( لكاتب ياسينle cadavre encerclé) "الجثة المطوقة"مسرحية  -1-1
تم   ،الثورة الجزائريةب ت عن ى المسرحيات التي أولمن  ىذه المسرحية عدت  و         
وجانفي  1954( الفرنسية في ديسمبر  espritأول مرة في مجمة )أسبري  نشرىا
 1958نوفمبر  في أواخر شيربمسرح موليير في بروكسل  ياعرضتم و  ،1955

 jeanمن طرف فرقة) جان ماري سيرو:  لكوذ ،1959ثم بباريس في أفريل 
mari serrou كاتب ياسين في المسرحية، وقد حاول (3)لخضر( الذي لعب دور 

                                                           
رسالة ماجستير، جامعة  (، 1591-1591) ما بين اومة الوطنية في المسرح الجزائريالمقثميالني أحسن:  (1 )

 .201، ص2006 ، الجزائر،قسنطينة
 ببوقاعة الفرنسيةالتحق بالمدرسة  م، 1929ولد سنةوالية قسنطينة أديب وكاتب جزائري من  كاتب ياسين: (2 )

lafayette  جن وعمره ال س  و  بض عميو، ق  1945ماي  8مظاىرات شارك في م،  1935سنة  والية سطيفسابقا
من  انج، بعدىا بعام فقط نشر مجموعتو الشعرية األولى "مناجاة"و  ،سنة، وكان لذلك أبعد األثر في كتاباتو 16يتجاوز 

يوم أول  الجزائرنقل جثمانو ودفن في  ،سرطان الدمسبب ب سابفرن  1989نةسوفي ، ت1987سنة  محاولة اغتيال
 م.1989نوفمبر 

 .90، ص1998، ، منشورات التبيين/الجاحظية، الجزائر(1595-1519المسرح الجزائري ) :بيوض أحمد (3 )

https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/1935
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_8_%D9%85%D8%A7%D9%8A_45
https://ar.wikipedia.org/wiki/1989
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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المستعمر ومعاناة الجزائريين وأالميم  كشف حقيقة من خالل ىذه المسرحية
شنيا تحرب اإلبادة التي  حتى يستميمو ضد ،وآماليم أمام الرأي العام العالمي

 ضد الجزائريين. فرنسا
  (1)  :"صالح خرفيـ: "ل "حنين إلى الجبل"مسرحية  -1-1

وعرضت ضمن النشاط المسرحي لمطمبة  1957سنة  ىذه المسرحية كتبت       
بأسموب  ذات ب ْعد ثوري أربعة فصول في الجزائريين بتونس، وىي مسرحية مقاوم

تضحيات وبطوالت حاول من خالليا خرفي تصوير أدبي يمزج بين النثر والشعر، 
          .الممجدةالشعب الجزائري خالل الثورة التحريرية 

               حرير الوطني:ة لجبهة التّ يّ مسرحيات الفرقة الفنّ  -1-3
مصطفى "بقيادة  ،في المنفى بتونس 1958في مارس  ىذه الفرقة ستتأس         
( عضوا موزعين عمى قسمين: قسم 35وكانت تضم خمسة وثالثين ) "كاتب

 مسرحيات ذه الفرقة عدةقدمت ى ،لممسرح وآخر لمفنون الغنائية والرقص الشعبي
 :نذكر منيا مايمي ىامة

 (2) :مصطفى كاتب" لنحو النور"مسرحية:  -1-3-1

                                                           
 م من جامعة القاىرة،1960عمى الميسانس  حصل ة،والية غردايب 1932 سنةولد : أديب جزائري صالح خرفي (1 )

 ،وأستاذًا بجامعة الجزائر ،عمل رئيس تحرير لبعض المجالت الثقافية م،1970والدكتوراه  ،1966والماجستير 
جان التعريب في عدد من المجامع المغوية ول اعضو ، كان ومسؤواًل عن العالقات الثقافية بين الجزائر والبالد العربية

صالح التعميم في األدب والثورة  و كانتالعديد من دراساتكثيرة و  مؤلفاتون، في اتحاد الكتاب الجزائرييعضوا و  ،وا 
حصل عمى عدد من ة... الجزائر واألصالة الثوري ،منيا: شعراء من الجزائر ـ شعر المقاومة الجزائريةونذكر  ،الجزائرية

 .م1998ر، توفي أواخر شير نوفمبر ومص ،وتونس ،التقدير من الجزائرالجوائز واألوسمة وشيادات 
المسرح العربي  في أقصى الشرق الجزائري، كان المؤسس لفرقة سوق أىراسمصطفى كاتب: من مواليد مدينة  ( 2)

، شارك الممثل في فيمم "ريح األوراس" و"الميل يخاف من محيي الدين باشطارزيبرفقة  1947عامبقاعة االوبرا 
ن رئيسا ي  ع  م 1958، في 1972عام  "الغولة"كما أخرج فيمما بعنوان ، مصطفى بديعلممخرج  1965الشمس" عام 

ين مديرا لممسرح ع   االستقاللبعد و ، مصطفى توميبرفقة  تونسفي  جبية التحرير الوطنيلمفرقة الفنية التي أنشاتيا 
العالي  التعميمبوزارة  ثقافياعين مستشارا م 1973وفي . والرقص الشعبي لمفنون الدرامية مدرسةالوطني الجزائري، وأنشأ 

، توفي ىذا الممثل البارز في تاريخ الجامعية، وساىم في بعث الحركة الثقافية والمسرحية في األوساط والبحث العممي
 وأىم أعمال من .الجزائريعيد تنصيبو مديرا لممسرح الوطني أبعد أن  بفرنسا 1989أكتوبر 28يوم  ا الجزائريةالسينم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1947
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1965
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/1958
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلت 

 : الرابع                     عددال /: السابع مجلدال 2019 ديسمبر

 

195 

 

فنية  عبارة عن لوحاتىي و  م،1958في ماي ىذه المسرحية تصدر         
تبدأ القصة "، الجزائريين في مقاومة ومواجية االحتالل الفرنسي من كفاح درامية

بو في السجن  ج  تعذيب ثم ز   دالقبض وعذب أشبمنظر شاب جزائري ألقي عميو 
، فتغمض عيناه أخرىموت من لحظة إلى ال منيا إال يتوقع سيئة الوىو في حالة 

وتقتحم خاطره صور من وطنو في شكل ذكريات عن فصول حياتو وزفاف أخيو 
نشأتو وصباه فختانو... ومن خالل ىذه الحوادث العادية نعبر . و األكبر وتنقالتو..

أنحاء الجزائر ونسمع أغانييا ونفتن بجماليا ونأسى بآالميا ونزىو برقصاتيا كل 
بين مشاىدىا  (1)ونغماتيا في عروض تتسم بالحيوية واأللوان والتماسك واالنسجام

 وطبيعة أدوار شخصياتيا.
 (2) :عبد الحميم رايس" و"الخالدون" لأبناء القصبة"مسرحية  - 1-3-2

م، أما 1958سنة  " في ظروف استعجاليةالقصبة أبناءمسرحية " تكتب        
وكان  "مصطفى كاتب" يماإخراجم، وقام ب1960" فأنتجت سنة الخالدونمسرحية "

من أىم أىدافيما ىو التعريف بالقضية الجزائرية من خالل تجسيد مشاىد بطولية 
امدة من أونضال العائمة الجزائرية  الثورة التحريرية، من قمب معارك جل الص 

الجانب  عن جزء ميم من خير تعبير اكانت، حيث الحرية واالستقاللتحقيق حمم 

                                                                                                                                   
جوات، عنتر بن شداد، عثمان في الصين، المجرم، ولد اليل، الكاىنة، األكاذيب، عدو الشعب، دون : المسرحية

توباز، السحور، مونصيرا، البوابون، الجثة المطوقة، الرجل صاحب النعل المطاط، جحا باع حماره، رأس الممموك 
  .…جابر، سميمان الحمبي، الزفاف الدامي، ليل العبيد، بيت برناردا آلبا

 .61، ص1972، جويمية 02إدارة المسارح الوطنية الجزائرية، الجزائر،  ،، مجمة الحمقةأرشيف المسرحمن نقال  ( 1)
عبد الحميم رايس: ىو كاتب وممثل مسرحي جزائري بدأ حياتو المينية كعون في شركة الكيرباء بمدينة الجزائر،  ( 2)

عمل معو طيمة مع محي الدين باش تارزي تعيد من خاللو بال  م1951ثم عمل كممثل باإلذاعة، وقع عقدا في سنة 
توجو إلى باريس، حيث اتصل بعبد الحفيظ كرامان وأخيو النذير وىما عضوان في  1956ثماني سنوات، وفي سنة 

سجل  فيدرالية فرنسا لجبية التحرير، وساىم معيما في تكوين خمية من المناضمين عرفت بعدىا بفرقة جبية التحرير،
، "و"العيد "سنة 132و" "كإفريقيا قمب واحد" 1963فييا منذ سنة  شارك كثيرة وجوده كفنان محترف من خالل أعمال

اىتم بالسينما وأدى أول دور لو في فيمم "العفيون والعصا" ألحمد راشدي، و"سنعود" لسميم رياض، و"الشبكة" كما 
 .سنة 55عن عمر يناىز " 1979 سنةتوفي رايس إثر سكتة قمبية  .لمغوتي بن ددوش و"المفيد" الذي ىو آخر أعمالو
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بسبب  لجزائرالذي كانت تعيشة ا المرير واقعوال ،ثورة نوفمبر المجيدةلالنضالي 
 االحتالل.

 عبد الحميم رايس:" لدم األحرار"مسرحية  -1-3-3
في إخراجيا م، وساىم مصطفى كاتب 1961سنة  ىذه المسرحية تصدر        

القيم و المبادئ العميا لثورة " يدتجس أيضا، حاول من خالليا عبد الحميم رايس
معاناة المجاىدين في الجبال أيام المقاومة المسمحة، وتالحم و التحرير الجزائرية، 

الثوار في العيش وفي األىداف، وتدور أحداث المسرحية في الجبل بمعقل 
استمرارية الثورية إلى غاية نيل مقتنعين بضرورة ، الذين كانوا مجموعة من الثوار

 (1)االستقالل

 (2) :لركيبياعبد اهلل  " لـ:مصرع الطغاة"مسرحية  -1-1
د الكاتب استعاوفييا  1959نشرت سنة  ذات أربعة فصول وىي مسرحية       

صورة عن الوضع السياسي  قدمو  ،المقاءات السرية لمقادةو فجر الثورة التحريرية، 
ومدى ، التحريرية واالجتماعي العام السائد في الجزائر عشية انطالق الثورة

كما استعداد عموم الشعب لخوض الكفاح المسمح بعد فشل النضال السياسي، 
 ذعر االستعمار وانتقامو البشعمختمفة أبرزت فييا مدى  المسرحية مشاىد قد مت

                                                           
 .110م، ص 2006، شركة باتنيت، الجزائر، 1222 المسار المسرحي الجزائري إلى سنةنور الدين عمرون:  (1 )
م، وسجل في الحالة المدنية سنة 1928ولد الدكتور عبد اهلل خميفة ركيبي بوالية بسكرة سنة  لركيبي:اعبد اهلل  ( 2)

م. أخرجو والده في بداية الحرب العالمية الثانية من المدرسة الفرنسية لما أحس بأنو بدأ يميل إلى الثقافة 1930
م، متحصاًل عمى 1954سنة خرج منو م ذىب إلى تونس، وانتسب إلى جامع الزيتونة، وت1947الفرنسية، وفي عام 

م. ألقت السمطات 1954ديسمبر  17شيادة التحصيل، فرجع إثر ذلك إلى الجزائر، والتحق بالثورة التحريرية يوم 
 1960في سجن )آفمو(، وبعد فراره أرسمتو جبية التحرير في عام  تواعتقمو م، 1956 سنةاالستعمارية القبض عميو 

وبعد عودتو إلى الجزائر كان   م.1964نال فييا اإلجازة عام و اآلداب بجامعة القاىرة،  إلى مصر، فانتسب إلى كمية
باحثا نشطا اشتغل عدة مناصب ىامة، ومنيا أستاذا في معيد المغة واألدب العربي بجامعة الجزئر، حيث أشرف عمى 

 رك عشرات المؤلفات والدراساتات بحوث جامعية عديدة، وأسيم في مناقشة الكثير من الرسائل واألطروحات الجامعية،
 .م2011، توفي سنة اليامة
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 المسرحية بمشيد مصرع الطغاة وتحرير الوطن من الجزائريين، ثم اختتمت
 .وتخميصو منيم

 :العربيةية المسرحاألعمال الثورة الجزائرية في صدى    -2
 كبيرا أيضا في األعمال المسرحية في تفاعالو  القت الثورة الجزائرية صدى       

 حفزت وجدان المبدعين العرب مشرقا ومغرباكثير من البمدان العربية، حيث "
وفجرت أعماقيم، واستقطبت اىتماميم فاستميموا أحداثيا في الكثير من 

تجسدت  التيالثورة الجزائرية  وزرمكانت "جميمة بوحيرد" من أىم و  (1)إبداعاتيم
 سرد من خالل في العديد من األعمال المسرحية المتمي زة، في المسرح العربي

األعمال التي خم دت  جنوده، ومن أىم ىذهصمودىا وتحدييا لالستعمار و ة قص
لمكاتب التونسي  "البطمة": اسميا نذكر عمى سبيل المثال ال الحصر مسرحيتي

ىما و ، "عبد اهلل القويري"لمكاتب الميبي  "جميمة" مسرحيةو . "محمد فرج الشاذلي"
 عن التعريب والعربية تفعاد )التي (2)التونسية "الفكر"مسرحيتان منشورتان بمجمة 

 ،عن المسرح اخاص االمجمة عدد تصدر أ حينما ،في سبعينيات القرن الماضي(
وتتناوالن موضوعا واحدا ىو موضوع إسيام المرأة الجزائرية في الثورة، ومشاركتيا "

  .ضد االستعمار الفرنسي (3)الفعالة في النضال الوطني الجزائري
: (4)"عبد الوهاب حقي" لألديب السوري "جميمة" مسرحيةونشير أيضا إلى        

ونضاليا وموقفيا من  "بوحيرد" صمودوىي مسرحية تمجد الثورة الجزائرية وتشيد ب

                                                           
محمد الصالح الجابري: الثورة الجزائرية من خالل بعض المسرحيات التي نشرت بتونس إبان الثورة، مجمة الثقافة،  ( 1)

 .15ص  ،96العدد 
وتوقفت عن  1955 أكتوبرصدر عددىا األول في  تونسيةمجمة الفكر التونسية: ىي مجمة شيرية أدبية وفكرية  (2 )

، وكالىما تقمد البشير بن سالمة وساعده في مواصمة صدورىا محمد مزاليم، أسس ىذه المجمة  1986الصدور عام
 .الحبيب بورقيبةالوزارة في عيد الرئيس 

 .28محمد الصالح الجابري: الثورة الجزائرية من خالل بعض المسرحيات التي نشرت بتونس إبان الثورة، ص ( 3)
، نشأ في أسرة مثقفة  1933في عام  (وىو من أصول سورية)ولد الفقيد عبد الوىاب حقي عبد الوىاب حقي:  ( 4)

منذ فترة طويمة،  بالجزائر ”جدو حقي”اسمواستقر الراحل عبد الوىاب ب .البارز فييا ىو والده الشاعر إسماعيل حقي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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عرضت إبان الثورة التحريرية في العديد من المحافظات  ، حيثاالستعمار
، وىي "كامل الشناوي"لمشاعر المصري  "جميمة" مسرحية. ونجد أيضا السورية

 رزأب حيث، وطنفي كفاحيا من أجل تحرير ال ائريةالجز  تصور بطولة المرأة اأوبر 
 يارفضو حتى تبوح باسم قائد الفدائيين، البطمة  بشاعة التعذيب الذي لقيتو الكاتب

 مصمود والتحديل ياميوتفض من الجنود الفرنسيين، ييامعذبلب االرضوخ لمط
 مضحية بذلك بنفسيا من أجل وطنيا.

العربية التي القت رواجا كبيرا أيضا مسرحية ومن األعمال المسرحية          
أىم عمل مسرحي  "مأساة جميمة" لألديب المصري عبد الرحمن الشرقاوي التي ت عد

تركيز المسرح العربي عمى  أن   ومن الواضح، مصري كتب عن الثورة الجزائرية
 تألنيا فعال كان لم يكن ىكذا عبثا؛واقعا ورمزا وأسطورة  "جميمة بوحيرد"شخصية 

 مارسو عميياوتحمل لكل ما  حكمة وصبرلمحن واألرزاء با واجيت، قويةشابة 
 العربية المسممة مرأةلوا لمبطولة كانت رمزاف، وتعذيب السجانون من وحشية وقسوة

 المناضمة من أجل الحرية والسالم والوطن العزيز الجزائر.
  وُبعِدها الثوري: عبد الرحمن الشرقاويل قراءة في مسرحية "مأساة جميمة" -3

 1961 سنةىي مسرحية من الشعر الحر نشرت  مسرحية مأساة جميمة        
 م1962قبل أن يتم عرضيا من طرف فرقة المسرح القومي المصري في موسم 

 240في حوالي  ك تبت ،لمكاتب الشاعر عبد الرحمن الشرقاويوىي مسرحية 
 متفاوتة شاىدصفحة من الحجم المتوسط، وتتألف من خمسة فصول مقسمة إلى م

                                                                                                                                   
التي تخصص بيا في حكايات إذاعية لألطفال، وىو عضو  الجزائريةوعمل باإلذاعة  الجزائريةالجنسية  وتحصل عمى

بدأ الكتابة في سن مبكرة، ولم يكف عن العطاء رغم سنو المتقدمة، ولو أكثر من سبعين  .الجزائريينفي اتحاد الكتاب 
تمف ضروب األدب حيث كتب الرواية وقصص األطفال ومقاالت صحفية وأعمال مسرحية إلى جانب عمال في مخ

وىي عبارة عن قصص ” نفثات قمب”، و1945وىي مجموعة قصصية عام  ”صراع“مسمسالت إذاعية، ومن مؤلفاتو 
 .1953وأشعار سنة

 "عربيات ثالث مناضالت"، و1956في  "جميمة"، ومسرحية 1954 "ضيعة االستعمار"وفي المجال المسرحي ترك 
 .1986عام  بالجزائروىي مجموعة قصصية معروفة جدا طبعيا  "بندقية العم حمدان"، وأيضا 1958سنة 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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ثيا في أماكن مختمفة من احدتجري أ، بين الطول والقصر والبساطة والتعقيد
حيث كان حي  1956ء من سنة ادابتالجزائر العاصمة زمن الثورة التحريرية، 

لمعمميات الفدائية، ولمصراع الدائر  امامكانا ىلممجاىدين، و  مجًأالقصبة العتيق م
 .االستعمار جنودبين الثوار و 

المسرحية مأساة البطمة الجزائرية جميمة بوحيرد، وتروي كيف  ىذه رتصو  و         
النضال الجزائري  لحساب في حالة نشاط ثوري فعمياعتقميا الفرنسيون وىي 

يا عمى كشف أسرار إرغامومحاولة قصة تعذيبيا  المؤلف روييالمسمح، ثم 
 تيامحاكم تفاصيلذلك، ثم تروي القصة ل يا المطمقرفضو النضال  ئيا فيزمال

مضحية بحريتيا من أجل حرية  صامدة في المحكمةو  رزينة وكيف كانت
ىذه المسرحية ومناظرىا تمك التضحيات الجسام التي  وبيذا جسدت لنا اآلخرين،

 بذليا أبناء الجزائر األحرار وبناتو الحرائر الجميالت فداء لحرية الوطن واستقاللو
لمتخمص من وحشية عكس عمق الصراع الثوري الذي شيدتو الجزائر وىو ما ي

  االستعمار وقيره وظممو الذي طال ألمده ألكثر من قرن آنذاك.
ضافة إلى سعي الشرقاوي في مسرحيتو الت         ر ر عن إرادة التحر  يعبوا 

ياسف "بقيادة  خاصة؛ المجاىدينالش عب الجزائري  عامة و  واالنعتاق لدى
 "جميمة بوحيرد" ات من النساء، )ومن بينينالمتطوع حتى ومشاركة (1)"سعدي

 فيالرعب  زرعن المواتي، ات(عالمتطو  من النساء الخط األمامي  التي كانت في
 قنابل في معاقل االستعمار من خالل ما كن ا يزرعنو من االستعمار جنود بو قم

المسرحية  طوال، حاول الشرقاوي في ىذه وجدان الجزائريين لسنوات الذي غزا
كشف الوجو الحقيقي لممستعمر الذي كان يروج لنفسو بحفظ الحقوق والعدالة 

                                                           
لد سنة  ،الثورة الجزائرية خالل جبية التحرير ىو أحد أشير قادة ياسف سعدي: (1 ) ، شارك في مظاىرات م1928و 

م  1955، أرسل في سنة1945ماي  08 :مظاىراتثم  1945 ماي 1:في حزب الشعب الجزائري
ين أين ع   1956 بعد عودتو واصل نشاطو في سرية إلى غاية سنةو  ىناك، أحمد بن بمة لالتصال بممثمي سويسرا إلى

الفدائيين، ا عتقل وح كم عميو باإلعدام، وأفرج  وكان يتخذ من القصبة ممجأ لو ولباقي قائدا لممنطقة المستقمة لمعاصمة،
  عنو بعد وقف إطالق النار.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1928
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1_8_%D9%85%D8%A7%D9%8A_1945
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1956
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أنواع التعذيب والقير والقمع والجرائم والسمم، وىو في حقيقتو يمارس مختمف 
 منطقة الجزائر العاصمة البشعة والمجازر الجماعية في مستعمراتو عمى غرار

 التي جرت فييا أحداث المسرحية.
بالتضحيات التي بذليا المجاىدون  يحتفيالمسرحية  ىذه أن مؤلف حقيقةوال       

صارات التي حققوىا، ذلك ألن أكثر من احتفائو بتصوير المعارك واإلشادة باالنت
المسرحية تراىن عمى تمجيد القيم الثورية وليس الوقائع الحربية، وىذا ما جعل 

غنية بصور البطولة والتحدي والفداء والتحرر والشجاعة  مشاىد المسرحية
 والتضحية وغيرىا من القيم الثورية الخالدة التي جسدتيا ثورة التحرير الجزائرية

 مزالر   الثورة إلى مرتبة ومن أبطاليا وثوارىا وشعبيا( تسمووالتي جعمتيا )
والمرجعية التي تقتدي بيا الشعوب المضطيدة في العالم بما فييم الشعوب العربية 

       .اإلسالمية
 قراءة في شخصيات المسرحية: -1

شخصية تاريخية معروفة  عمى في مسرحيتو عبد الرحمن الشرقاوياعتمد        
ة ما بين أساسية ومتوسطة أكثر من ثالثين شخصية مسرحي  و  ىي "جميمة بوحيرد"،

، دارت فيما بينيا مختمف أحداث الصراع، ويعرف عن الشرقاوي األىمية وثانوية
يو المعروفة"ي أنو يات التاريخ  وىذا العمل يحتاج إلی مسرحي  ،عتمد عمی الشخص 

المسرحية ال يدور ، والمالحظ أن الصراع في (1) التاريخي ة ن يعرف الحوادثمتمك  
ن كانتحول شخصية رئيس " جميمة" بشخصية مرتبطةمعظم أحداثو  ة واحدة، وا 

التي  "جاسر" إال أن  ىناك بعض الشخصيات التي ليا دور ىام وبالغ كشخصية
مضادة الشخصية ال "بيير" شخصية أو"، جميمة" عن شخصية قل أىميةال ت

 .الفرنسي الغاشم عاكسة لحقيقة االستعمارال

                                                           
 .79م، ص 1995، مصر ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،أدب عبد الرحمن الشرقاوي :ثريا العسيمي (1)
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أن  والمتأمل جيدا في متن وأحداث وشخصيات المسرحية قد يالحظ أيضا       
وموزعة عمى  -إن صح التعبير–شبو غائبة البطولة الفردية في ىذه المسرحية 

" جميمة"إبراز بطوالت رغم أن عنوان المسرحية يوحي ب مجموعة من الشخصيات
 البطولة الجماعية ن أجل الوطن، وكل ىذا يقودنا إلى أن نقول أنم وتضحياتيا

بطل في ىذه أن  الوبتعبير آخر يمكن أن نقول أيضا  ،حم ت محل  البطولة الفردي ة
ككل؛ ألن توظيف الشاعر لعدد كبير من  المسرحية ىو الشعب الجزائري

 ركة فياألطراف المشا ىو رسم صورة متكاممة عنالشخصيات المختمفة ىدفو 
 ىذهولذلك نجد في التي شارك فييا جميع أطياف المجتمع ، الثورة الجزائرية، 

 تمثل مجاىدي الثورة التحريرية متنوعة؛ فيناك شخصيات المسرحية شخصيات
م وعل رأسيم "جميمة وغيرى" مصطفى"العم و "ىند"و "عزام"و "،جاسر" مثل:

 "مأمور السجن" و "بيير"االستعمار مثل :  تمثل شخصياتىناك ، و بوحيرد"
صنفا آخر وغيرىم، كما نجد  والضباط والجنود والمستوطنين "رئيس المحكمة"و

الشاويش " :مع الثوار مثل المتعاطفينالفرنسيين  ، مث م ت دورالشخصيات من
الفرنسيين ولكنيا  تعمل مع شخصيات إضافة إلى، "فيرجيو"والمحامي  "،جان

 باإلضافة إلى شخصيات "،فريتز"ط األلماني مثل الضابليست من أصول فرنسية 
ال يسعنا  محايد كثيرة أخرى منيا من ىو مساند لمقضية الجزائرية ومنيا من ىو

   .ىذا المقام أن نفصل فييا كميا
                 قراءة في شخصية جميمة ومالمحها في المسرحية: -9

لمسرحية يالحظ أن ا متتبع لمسار ووصف شخصية جميمة في ىذهال        
ة والنفسية أكثر مما ركز عمى يا الجسديركز عمى أوصافيا ومالمحالكاتب لم ي
، فنجده يصفيا بإيجاز في بداية المسرحية الن ضالي البطولي ليا ثوريالجانب ال

ا، فتاة جذابة لم تبمغ سن العشرين من عمرى أن يامبينا حالتيا االجتماعية موضحا 
مصطفى "في كنف عميا  "سرحان"تعيش رفقة أخييا و  يتيمة األبوين، وأنيا

يا كانت تمميذة في المدرسة قبل أن تقرر التخمي عن دراستيا لتمتحق ، وأن  "بوحريد
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ومما يالحظ أيضا حول شخصية جميمة في ىذه المسرحية ىو  ...بصفوف الثورة
ت وعي دة، ذاتبدو منذ البداية شخصية متمر  الب عد النفسي واالنفعالي ليا؛ فيي 

بأن الثورة المسمحة ىي األسموب األمثل  تؤمن، بما يجري في وطنيا سياسي
زميمتيا في  "أمينة"خاصة بعد استشياد يظير كل ىذا لمقاومة االستعمار، و 

وىو يعبر عن إعجابو الشديد بيذه الطفمة الثائرة " جاسر" ياوصف وحينما الدراسة،
 إذ يقول محدثا نفسو :

 وفي كل بمد يحمم الطفل بمعبه لمجيش !!طفمة تحمم أن تنضم 
 ددــــــــــــــــــــواب جــــــــــــــأو بأث

 يلــــدق الجمـــــقيا هو الصـــــــــــــــــــــــــــــــئا حقيـــــــإن في أقوالها شي
 إنها أروع مما كنت أحسب
 إن في نظرتها نار الغضب

 (1)إن في أعماقها الثورة، والحقد النبيل
ي بشكل واضح، لكما وسم الشرقاوي شخصية جميمة بالبعد الثوري النضا       

تتمثل التضحية من أجل تحقيق استقالل  موضوعية عوامل حيث ساىم في تشكيمو
إضافة إلى -الوطن وطرد المستعمر منو ميما كمف الثمن، وعوامل ذاتية تتمثل 

 مصطفى"ميا ع  ل  دافع االنتقام من االستعمار لقاء قتمو  -"أمينة" زميمتيا استشياد
 بيعذتتصبر عمى "، ومقابل كل  ىذا كان ال بد عمييا أن سرحان"وأخاىا  بوحيرد"

وفي ىذا المقام نستذكر قول الشاعر  ،جنود االستعمار ليا، وسب يم وشتميم ليا
 " قائال:عبد الكريم العقون حينما يقول عنيا واصفا المستعمر بـ"القاسي

 أوجــعوا جســــــمِك ضرًبا      عّنفـــــــــــوا شـتما وسّبا           
 سحقا لمقاســــــــــــي وتبا       كّمـــــــــنا لممــــــــوت هّبا            

 (1)فصبرت يا جميمة
                                                           

فتح الباب، حسن ، إعداد : ثورة الجزائر في إبداع شعراء مصر، من كتاب: مأساة جميمة  عبد الرحمن الشرقاوي:( 1)
 .392، ص2005 ، مصر،، منشورات مؤسسة مفدي زكرياء، الدار المصرية المبنانية1ط
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النفسي  عن إبراز الجانبأغفل قميال ا ي الحظ عموما أن  الكاتب قد وم       
المالمح التاريخية لجميمة في المسرحية واضحة " كانت حيث "،جميمة"لشخصية 

أنو كان  عمى الرغم من (2)تماما، ولكن المالمح النفسية الداخمية غير واضحة
وتعمقو ىو اآلخر  "جاسر"قيا بالقائد تعم   يمكن التوسع في تصوير عواطفيا ومدى

 الوطن شغميما حب   نفسييما، ألن   سجين طاىراحب ا عفيفا  يما ظل   أن حب  بيا، إال  
ولم يظير إال في ختام المسرحية وىما عن مجرد البوح بحبيما لبعضيما.  حتى
" جميمةحيث قالت " حيث لم يستطيعا إخفاء مشاعرىما، قبضة االستعمار،في 

 :بأسى ىائل
 داكـــيا ليتهم قبضوا عمى كل المدينة ما ع

 وس ؟!ـــأنعيش في الكاب        ذاك؟ لّ ــــــــــــا كون حقّ ـــــــــــــأيك             
 مم سعيد....ــــــــــــــجاسر: ال... بل.. إنه ح

 (3) ديدـــــلمولد الزمن الج        هذا هو الثمن الذي البد منه             
نال من المؤلف قد "أن  ين في ىذا الموقف الختاميبعض الدراس يرىو       

، غير أن المتأم ل فيو جيد سيتضح لو أنو (4)بطولة جميمة في موقفيا األخير
رى من ي ووى يشعر بو أي إنسان في ضعف عاطفيموقف إنساني نبيل يتمثل 

وبيذا تكون  بسببو، أمام عينيو يسقطه بنفسو في موقف سابق، اتعمق بو قمبو وافتد
 طاقاتيا ومجيوداتيا من أجل وطنيا."جميمة" قد ضحت بنفسيا وبحب يا وبذلت كل  

 
 
 

                                                                                                                                   
، دار أوراس لمنشر، طعميم المتوسّ ة لمسنة الثانية من التّ غة العربيّ كتاب المّ مجموعة من األساتذة والمفتشين:  ( 1)

 .52، ص2017الجزائر، 
 148. ص 1965مصر،  القاىرة، المعارف،، دار في أضواء المسرحالنقاش: رجاء  -(2)
 .560، صمن كتاب: ثورة الجزائر في إبداع شعراء مصر ،عبد الرحمن الشرقاوي: مأساة جميمة ( 3)

  .64ص ،1975 ،لبنان ،قد المسرحي، دار العودة، بيروت: في الن  ىالل محمد غنيمي - (4)



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلت 

 : الرابع                     عددال /: السابع مجلدال 2019 ديسمبر

 

204 

 

 :اتمةخ
 األعمال أىم لعبد الرحمن الش رقاوي من "مأساة جميمة"مسرحية تعتبر       

حول موضوع الثورة  ونشرت كتبت ا؛ التيمتوسطيو  اة عربيشعري  الة مسرحي  ال
المجيدة التي ك م مت بنيل الحرية  لثورةتمك ا ة،قائمزالت  التحريرية والثورة ال

)وحت ى  صدى كبير في الوجدان القومي العربيتي كان ليا الو  واالستقالل،
في اتخاذ قادة ثوارىا أبطاال ألعماليم  قرائح األدباء العربأليمت  حيث ،العالمي(
ن أمرآة عاكسة لمثورة الجزائرية، بحيث " مأساة جميمة"ة مسرحي   ، وتعد  اإلبداعي ة

دارس ليذه المسرحية يكتشف الكثير من أشكال الصراع والشخصيات والحوادث ال
تتويجا لتفاعل الشعر  محكما، وتعد  أيضا الحقيقية، التي نسجيا الكاتب نسجا فنيا

خالد قرن في المؤلف اسمو باسم  في عمل وأبطاليا والمسرح مع الثورة الجزائرية
 وطنيا.بطمة من أبطال الجزائر ضحت بنفسيا من أجل 
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أديب بامية عايدة: تطور األدب القصصي الجزائري، ديوان المطبوعات . 1
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 -قراءة في النشأة والداللت والمآل –الوجه اآلخر للعولمت 

 
The Other Face of Globalization -Study in the Origins, Significance and 

Fate 

 

 23/12/2019: تاريخ النشر 20/11/2019:تاريخ القبول 01/10/2019:اإلرسال تاريخ

  :الممخص 
سنتناول في ىذا المقال بالدراسة مصطمح العولمة؛ وىو مصطمح غربي 

 العربية حديثا عبر الترجمة، وذلك من ثالثة جوانب، وىي: وفد عمى المعاجم
 نشأة ىذا المصطمح والمراحل التاريخية التي مر بيا. -
 داللتو  المغوية الخالصة. -
 الداللة االصطالحية التي خمعيا عميو كثير من الباحثين. -
لنكتشف من خالل التعريفات أنيا تدور عمى معنيين؛ أحدىما  سمبي يرادف  -
ألمركة، وثانييما إيجابي يقصد بو تعميم منافع التكنولوجيا، ولكن في الواقع ال ا

 نجد أثرا لممعنى الثاني؛ والنتيجة أن العولمة ليست سوى وجيا آخر لألمركة.
حثية اقتضاىا طابع البحث؛ وىي ب وقد استعنت في ىذه الدراسة بعدة مناىج

 مقارن.المنيج التاريخي، والمنيج الوصفي، والمنيج ال
 العولمة، الترجمة، الداللة، التطور الداللي، المصطمح. الكممات المفتاحية:
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  مقدمة:

كثيرة ىي تمك المصطمحات األجنبية التي تفد عمى مجتمع لغوي وثقافي 
ما؛ فتتوطن كل مجاالتو الحياتية المختمفة؛ السياسية منيا، واالقتصادية، 
واالجتماعية، بل حتى التربوية والثقافية، عمى الرغم من مناقضتيا لكثير من 

ذلك المجتمع. وقد تجد تمك المصطمحات مقاومة شرسة في بداية غزوىا مبادئ 
لو، إال أنيا سرعان ما تخفت وتضعف تمك المدافعة تحت تأثير عوامل عدة لعل 

Abstract:  

The present article attempts to examine the concept 

of globalization, a western term which has recently been 

introduced Arabic dictionaries via translation. The research 

deals with the concept through the following points: first, 

the emergence of this term and the historical stages it has 

gone through, second, its linguistic significance, third, its 

idiomatic significance according to some scholars. 

Through its definitions, it can be noticed that they revolve 

on two meanings; a negative one which is is synonymous 

to Americanization, and a positive one which means 

generalizing the benefits of technology. However, the 

latter has no effect which means that globalization is just 

another form of Americanization .Three approaches are 

adopted in this research: the historical approach, the 

descriptive approach, and the comparative approach. 

Keywords: globalization, translation, semantics, 

semantic evolution, term. 

 



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلت 

 : الرابع                     عددال /: السابع مجلدال 2019 ديسمبر

 

208 

 

أبرزىا اإللف والعادة، وفرض األمر الواقع، المدعوم بوسائط االتصال والتواصل 
افتيا، والمتسترين بدعوى االجتماعي، وبشرذمة من المتنكرين ليوية تمك األمة وثق

التطور والتحضر. مثمو مثل الغزو العسكري الذي يجد لو أنصارا حيث ما حل 
وارتحل. ويزداد األمر سوءا إذا كانت بداية ذلك المصطمح بريئة ال تحمل دالالت 
تستحق اإلنكار واالعتراض؛ فتستخدم  تمك البراءة في تمميع ذلك المصطمح 

األخير الخطير، وىذا ما سنقف عميو من خالل ىذه  متناسية لمستقرة الداللي
 الدراسة الموجزة لمصطمح العولمة.

فرض مصطمح العولمة نفسو وبقّوة في شتى مجاالت  تاريخها: -1 
الحياة السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والتربوية، وغيرىا؛ فمع 

لمرحمة جديدة كان من أىم مؤشراتيا بداية تسعينيات القرن العشرين أصبح َعَمما 
م، وسقوط االتحاد السوفياتي وتفككو؛ ما يعني 1989تياوي جدار برلين عام 

انييار الشيوعية وانتشار الرأسمالية، وانتياء الحرب الباردة، وبروز الواليات 
المتحدة األمريكية كقائد وحيد لمعالم المعاصر، "وأول من تبنى فكرة مفيوم العولمة 

عالم السوسيولوجيا الكندي "مارشال ماك" من جامعة تورنتو زبيغنيو  بعد
(، الذي أكد عمى 1980-1977بريجيسكي، مستشار الرئيس األمريكي كارتر )

% من المادة اإلعالمية عمى مستوى 65التي تمتمك  -ضرورة أن تقدم أمريكا 
نيا دوما في الحرية نموذجا كونيا لمحداثة يحمل القيم األمريكية التي يذيعو  -العالم

 (1)وحقوق اإلنسان".

وال يعني التأريخ لظاىرة العولمة بيذه األحداث العظيمة أن الظاىرة ليست  
ح لمتاريخ يجد أن إمبراطوريات معينة قد فصة، فقد برزت منذ أمد بعيد، والمتقديم

 فرضت سيطرتيا عمى العالم  كالفارسية، والرومانية؛ قبل أن تقضي عمييا الخالفة
اإلسالمية وتحل محميا قرونا طويمة، وازداد األمر تطورا في حدود القرن السابع 

                                                           
 .1م، ص2003، 1العولمة: صالح الرقب: الجامعة اإلسالمية، ط(1)
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فريقيا، وقد وصل ذروتو عقب انييار  عشر مع بداية االستعمار الغربي آلسيا وا 
االتحاد السوفياتي وزوال دول أوروبا الشرقية، وانفراد أمريكا بالريادة؛ فسعت جاىدة 

من استخدام التكنولوجيا، وتطور وسائل  لفرض الثقافة األمريكية مستفيدة
 (1)االتصاالت، وظيور منظمة التجارة العالمية...إلخ.

تاريخ العولمة فجعمو  ROBERTSONEقّسم روبيرتسون :مراحمها1-1 
 خمس حقب ىي:

وقد دامت في أوروبا من بواكير القرن الخامس  ة:يمرحمة الجنين أ ( 
عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر، وشيدت بروز المجتمعات القومية 

 وتالشى حّدة النظام المتعدي لمقومية السائد في القرون الوسطى.

واستمرت من منتصف القرن الثامن عشر؛ وفييا  ب (مرحمة النشوء: 
مية، وبروز المؤسسات الخاصة بتنظيم تبمور مفيوم العالقات الدولية الرس
 العالقات بين الدول والتواصل بينيا.

وامتدت من سبعينيات القرن التاسع عشر حتى  ج ( مرحمة االنطالق: 
  عشرينيات القرن العشرين؛ وفييا أدمج عدد كبير من الدول في المجتمع الدولي

 وظيرت الصراعات الدولية.

دامت من عشرينيات القرن  نة:د ( مرحمة الصراع من أجل الهيم 
 العشرين حتى أواخر الستينيات؛ وفييا تعاظمت الخالفات والحروب الفكرية

 وظيور العالم الثالث، وتكريس مبدأ االستقالل والسيادة الوطنيين.

                                                           
 .35العولمة: عواطف عبد الرحمن، صينظر: اإلعالم الغربي وقضايا  (1)
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التي تجسد الصورة المعاصرة لمعولمة، وقد  ه ( مرحمة عدم اليقين: 
 (1)بدأت منذ النصف الثاني من القرن العشرين.

ويبدو أن جذور العولمة أبعد مما ذىب إليو روبرتسون؛ فحيثما وجد  
الصراع والييمنة وجدت معيا العولمة كنتيجة حتمية، فما زال اإلنسان الظموم 

ى في األرض عموا وفسادا، وقد يسع-خاصة إذا أضاع المنيج الرباني-الجيول 
 خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مضُّٱ ﴿ قال تعالى:
 وتمك حال الغرب عموما وأمريكا خصوصا. (2). ﴾ حك جك مقحق مف
إن معظم األفكار واألطاريح الغربية التي تناولت الظاىرة ىي من تنظير   

الكاتب األمريكي الياباني األصل "فرانسيس فوكوياما"، في كتابو "نياية التاريخ 
واإلنسان األخير"، والذي يزعم فيو أن البشرية قد وصمت إلى نقطة حاسمة من 

يرالي، والديمقراطية الغربية عمى تاريخيا تحددت بانتصار النظام الرأسمالي الميب
كل األنظمة المنافسة ليا، وأن العالم قد أدرك بعد فترة حماقة طويمة بأن النظام 
الرأسمالي ىو أفضل النظم االقتصادية، وأن الميبيرالية الغربية ىي أسموب الحياة 

 (4)، وأن اإلنسان الغربي ىو اإلحسان الكامل األخير.(3)الوحيد لمبشرية

ىذه النظرة الشوفينية العدوانية وجدت الفمسفة اإلعالمية الغربية مادة ومن  
دسمة وساّمة، تبرر بيا سياستيا المتغطرسة تجاه العالم عموما، والعالم اإلسالمي 

                                                           
ينظر: العولمة، النظرية االجتماعية والثقافية الكونية:رونالد روبرتسون، ترجمة: أحمد محمود ونور أمين، المجمس ( 1)

 .134 -132م، ص1998ط، -األعمى لمثقافة، القاىرة، د
 .83سورة القصص، اآلية( 2)
يس فوكوياما، ترجمة: حسين أحمد أمين، مركز األىرام لمترجمة والنشر، ينظر: نياية التاريخ وخاتم البشر: فرانس( 3)

 .08م، ص1993، 1القاىرة، ط
ط، -ينظر: اإلسالم والغرب والديمقراطية: جودت سعيد وعبد الوىاب عمواني، دار الفكر المعاصر، لبنان، د( 4)

 .186م، ص1997



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلت 

 : الرابع                     عددال /: السابع مجلدال 2019 ديسمبر

 

211 

 

والعربي خصوصا؛ ما أوقع العالم المعاصر في مآس ال حصر ليا أثبتت توحش 
 مل حقا، ولكن في التوحش ال غير.الميبيرالية والرأسمالية واإلنسان الغربي الذي ك

 مفهومها:  -2 

ن من ينعم النظر في معاجم المغة العربية كالصحاح إفي المغة:2-1 
لمجوىري، ومقاييس المغة ألحمد بن فارس، ولسان العرب البن منظور، والقاموس 
المحيط  لمفيروزآبادي وغيرىا؛ لن يعثر عمى كممة العولمة فييا؛ والسبب أنيا كممة 

دثة ليست معروفة عند القدماء، "وعمى الرغم من عدم ورود كممة "عولمة" في حا
المعاجم العربية القديمة فقد أجاز مجمع المغة المصري استعماليا؛ لجريانيا عمى 

، عمى "فوعمة "إلفادة  -بفتح الالم -قواعد التصريف، حيث  اشتقت من "العالَم" 
ويعّد وزن "فوَعَل" في المغة من أوزان  ىذا المعنى الجديد الذي ال يمكن تجاىمو،

 فيي تعني:(1)الممحق الرباعي التي تدل عمى تعدي األثر إلى الغير".

"تعميم الشيء وتوسيعو ليشمل العالم كمو، أي تعميم فكر، أو أسموب أو - 
 (2)ثقافة، أو قيم، أو أنماط سموكية، أو توسيع دائري ليشمل العالم بأسره".

مادة العولمة عالميا، أو عمى مستوى العالم، وقد يكون "جعل الشيء  - 
المصدر مفعوال مطمقا فيكون بذلك مؤكدا لفعمو... والمصدر في األصل اسم دال 

 (3)عمى حدث جار عمى فعمو".

الفرنسية والكممة  MONDIALISATIONإذن العولمة ىي ترجمة لكممة  
التي ظيرت  GLOBALIZATIONالفرنسية ىي أيضا ترجمة لمكممة اإلنجميزية 

                                                           
، 1م، المجمد2008، 1عمر، عالم الكتب، القاىرة، ط معجم الصواب المغوي، دليل المثقف العربي: أحمد مختار(1)

 .553ص
 .81-78م، ص1999، الرياض، 48كيف نواجو العولمة: عبد العزيز بن عبد ا السنبل، مجمة المعرفة، العدد (2)
 .135م، ص1998العرب والعولمة: محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، (3)
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أوال في الواليات المتحدة األمريكية، وىي تعني السعي لجعل العالم عالما واحدا؛ 
وذلك بعولمة كل شيء ليصير مشتركا بين كل شعوب العالم، التي أصبحت 
تعيش في قرية كونية بفضل التكنولوجيا الرىيبة ووسائل االتصال السريعة، ولذلك 

 GLOBALIZATIONأن العولمة  WEBSTER’Sنجد في معجم "ويبسترز"
ىي: إكساب الشيء طاَبع العالمية، وبخاصة جعل نطاق الشيء أو تطبيقو 

 عالميا.

 « TO GLOBALIZE: TO MAKE GLOBAL; ESPECIALLY 
TO MAKE WORLDWIDE IN SCOPE OR APPLICATION ».)1( 

 والكونيةوما يالحظ عمى المعنى المغوي لمعولمة ومرادفاتيا: الكوكبة،  
     والكوننة، الذي ىو جعل الشيء عالميا بعد أن كان محميا خاصا بجماعة ما
أو دولة ما، أنو "شديد البراءة بالغ الحيدة، ال ينسجم في عمقو مع داللة المفظ 

 (2)ومفيوم المصطمح، كما شاع في العالم اليوم".

بيا، وبعبارة ومن ىذا المنظور وحده ال يمكن الحكم عمييا سمبيا أو إيجا  
أدق يمكن توظيفيا في الخير والشر؛ وآية ذلك أن المسمم يتمنى من أعماق قمبو 
لو تجتمع كممة المسممين حكاما ومحكومين في الدين، والسياسة، واالقتصاد، 
والثقافة؛  فيصيروا بذلك أمة واحدة دينيا اإلسالم ولغتيا العربية، ىميا عولمة 

مورة، وفي المقابل يمكن لمشر وأىمو أن يمتطوا اإلسالم بنشره في أرجاء المع
العولمة لفرض أنظمتيم المتوحشة عمى الشعوب الضعيفة تحت شعارات بّراقة 
ظاىرىا العذاب وباطنيا العذاب، وقد رأينا شيئا كثيرا من ذلك في عالمنا المعيش 

                                                           
)1( WEBSTER’S NUTH NEW COLLEGIATE DICTIONARY,1991 P521. 

اليوية والعولمة من منظور التنوع الثقافي: عبد العزيز عثمان التويجري، منشورات المنظمة اإلسالمية لمتربية ( 2)
 .09م، ص2015،  2ط-إيسيسكو-والعموم والثقافة
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ولألسف الشديد فإن ىذا الجانب ىو الغالب عمى مفيوم العولمة في االصطالح 
 ما سنراه قريبا.ك

إن أول ما يمفت انتباه الباحث وىو يتجول في في االصطالح: 2-2 
سوق المصطمحات ومفاىيميا؛ لعمو يعثر عمى مفيوم مّوحد لمصطمح العولمة، 
لُيدرك تنوعا واختالفا كبيرين؛ ألن المصطمح لم يستقر بعد في القواميس المتعمقة 

اذب الحقول واختالف زوايا النظر؛ ما بمختمف مجاالت  الحياة، وقد عّمق ذلك تج
يجعل الباحث في حيرة من أمره في اختيار التعريف األنسب. فقد كانت 
منطمقاتيا"اقتصادية بحتة من خالل تأكيدىا عمى فكرة االقتصاد الحّر، والييمنة 
المطمقة لمشركات متعددة الجنسيات التي ال تعترف بالحدود القارية، بل تنظر إلى 

رة رقمية، مختِزلة تعددياتو الثقافية، وخصوصياتو، وأيديولوجياتو، وجعميا العالم نظ
ثم اتسعت دائرة الحديث عنيا والبحث  (1)منصيرة في بوتقة واحدة ىي "العولمة"،

فييا بوصفيا ظاىرة ذات أبعاد متعددة، تتعدى حدود التجارة واالقتصاد، لتشمل 
 (2)يديولوجيا، والتكنولوجيا، وغيرىا.السياسة، والفكر، واالجتماع، والتربية، واإل

فالعولمة في الحقيقة ظاىرة بشرية غير  مكتممة المالمح، ومازالت تكشف  
كل يوم عن وجو جديد ليا، فيي لم تعد نموذجا اقتصاديا فحسب، بل أضحت 
نظاما عاما لمحياة، وليس ىذا النظام سوى النموذج األمريكي؛ ما دعا بعض 

                                                           
، المجمس الدولي لمغة 8تمر الدولي الرابع لمغة العربية، رقمالعولمة والمثاقفة المصطمحية: لعموري زاوي، كتاب المؤ ( 1)

 .507العربية ، دبي، اإلمارات، ص
نظر: حقوق اإلنسان من العالمية اإلنسانية والعولمة السياسية: باسل يوسف، مجمة الموقف الثقافي، دار شؤون ي (2)

 .17، ص10م، العدد1997الثقافة، بغداد، 
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 AMERICANIZATIONالباحثين إلى القول بأن العولمة تعني أمركة العالم 
 (1)اقتصاديا، وسياسيا، وتقنيا، وثقافيا، وحتى دينيا وأخالقيا.

ويشيد لذلك خطاب جورج بوش أمام الجمعية العمومية لألمم المتحدة  
يناير سنة ألف وتسعمائة وتسعين، ذكر فيو أنو ينظر إلى عام ألفين عمى 1بتاريخ 

طبعا عقول  (2)حة".أنو "عالم حدود مفتوحة وأىم من كل شيء: عالم عقول مفتو 
مفتوحة عمى العولمة االقتصادية والعولمة السياسية والعولمة الثقافية، والعولمة 

 ! اإلعالمية والعولمة المغوية عفوا األمركة

" ليذا التحول في مقال لو نشره في مجمة BARRY BUZANوقد وّثق " 
ي القرن الواحد الشؤون الدولية األمريكية بعنوان "أنماط جديدة لألمن العالمي ف

والعشرين" يقول فيو: "إن أنماط الحياة السياسية، واالقتصادية، والثقافية، في 
عصر العولمة يجب أن تحدد وفق تطمعات المركز، الذي تمثمو مجموعة "الدول 
العظمى" المسيطرة عمى اقتصاديات العالم الرأسمالية، وعمى دول التخوم أن تعيد 

مة العالقات التي يشكميا المركز حسب متطمباتو صياغة واقعيا في إطار منظو 
الراىنة، ويعتقد "بوزان" أن سقوط االتحاد السوفياتي قد خمق نوعا من وحدة اليدف 
األيديولوجية بين دول المركز )أمريكا الشمالية، وأوروبا، واليابان، وأستراليا( 

 (3)بزعامة الواليات المتحدة األمريكية.

لسوفياتي، وزوال شبح الحرب الباردة، ظيرت فبعد انييار االتحاد ا 
خريطة سياسية جديدة لمعالم يمثميا مركز مييمن بزعامة الواليات المتحدة 

                                                           
التربية العربية لمواجية تحديات العولمة )رؤية نقدية من منظور فمسفي(: السيد سالمة ينظر: التجديد في فمسفة (1)

 .9الخميسي، المكتبة اإللكترونية، ص
آثار العولمة عمى عقيدة الشباب: عبد القادر صوفي، رابطة العالم اإلسالمي، إدارة الدعوة والتعميم، سمسمة دعوة (2)

 .20ىـ، ص1437، 215العددالحق، السنة الثالثة والعشرون، 
) 3 (BARRY BUZAN « NEW POTTERNS OF GLOBAL SECURITY IN THE TWENTY-
FIRST CENTURY » INTERNATIONAL AFFAIRRS, VOL. 67 NO.3JULY 1991, 431-452. 
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األمريكية، وىامش الدول الخارجة عن األطر الديمقراطية الميبرالية الغربية، 
اغة واقعيا وفق المنظومة يواقتصاد السوق الحّر، وعمى ىذه الدول أن تعيد ص

تحددىا دول المركز لممنفعة الذاتية، "وببروز دور المركز بيذه الصورة التي 
الفاضحة تجمت معالم الحمقة الثالثة لمعولمة الوضعية المعاصرة، التي يرتكز 
نكار وجود ا،  بعدىا الثقافي عمى الحرية الفردية المطمقة، وحرية االعتقاد، وا 

ثم تحديد أنماط السموك البشري وتوحيد القيم الخاصة ببناء األسرة والمجتمع، 
 (1)السياسية واالجتماعية واالقتصادية وفق مرجعيات التراث الغربي".

وبناء عمى ما سبق ذكره فقد اختمفت تعريفات العولمة، فبعضيم يحصرىا  
في الجانب االقتصادي نقطة البداية، وبعضيم يوسع من دائرتيا لتشمل كل 

جد تعريف الفيمسوف الفرنسي "روجيو مناحي الحياة؛ ومن تمك التعاريف ن
جارودي" القائل بأنيا:"نظام يمكِّن األقوياء من فرض الديكتاتوريات الالإنسانية 

وعّرفيا (2) التي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل الحّر، وحرية السوق"
ة عمى العقل اإللكتروني، والثورة المعموماتي آخر بأنيا "نظام عالمي جديد يقوم

القائمة عمى المعمومات واإلبداع التقني غير المحدود، دون اعتبار لألنظمة 
والحضارات، والثقافات، والقيم، والحدود الجغرافية، والسياسية، القائمة في 

 (3)العالم".

وحّدىا سميمان بن صالح الخراشي بأنيا تعني: "عالمية العادات والقيم   
صاديا، وبمعنى آخر: محاولة سيطرة قيم والثقافات لصالح العالم المتقدم اقت

                                                           
ات، بحث مقدم جدلية الثابت والمتغير: رابطة العالم اإلسالمي، األمانة العامة، اإلدارة العامة لممؤتمرات والمنظم (1)

ىـ، 1432ذو الحجة، 5-4عشر، المجتمع المسمم...الثوابت والمتغيرات، إلى مؤتمر مكة المكرمة الثالث 
 . 11م،ص2012

محمد سبيمطي دار الشوكاني لمنشر والتوزيع،  وجيو جارودي، تعريب:ر البدائل: -الجذور -الواقع -العولمة المزعومة(2)
 .17م، ص1998ط، -اليمن، د

 .14م، ص1998، 1مة: محمد سعيد أبو زعرور، دار البيارق، األردن، طالعول(3)



ISSN: 2335-1381  رفــوف مجـلت 

 : الرابع                     عددال /: السابع مجلدال 2019 ديسمبر

 

216 

 

وعادات وثقافات العالم الغربي عمى بقية دول العالم، خاصة النامي منيا، بشكل 
ذابة خصائص المجتمعات، ىذا باإلضافة إلى  يؤدي إلى خمط كافة الحضارات، وا 

وعّرفيا محمد إبراىيم المبروك بأنيا: "محاولة لفرض  (1)تيميش العقائد الدينية".
فمسفة البراجماتية النفعية المادية الَعممانية، وما يتصل بيا من قيم وقوانين ال

 (2)ومبادئ وتصورات، عمى سكان العالم أجمع".

وُيظير إنعام النظر والتأمل في ىذه التعريفات  العولمة أم األمركة؟ -3 
أن بعضيا يركِّز عمى الجانب االقتصادي من تبادل حّر، وشركات متعددة 
الجنسيات عابرة لمقارات ال تعترف بالحدود، وىي في النياية ديكتاتورية ال إنسانية 
تجتيد في افتراس المستضعفين تحت شعارات بّراقة ظاىرىا الرفاه لإلنسان 
وباطنيا مّص عروقو ودمو، وبعضيا اآلخر ينظر لمعولمة عمى أنيا ثورة 

ى العقل اإللكتروني ال معموماتية تكنولوجية أسيمت في بناء عالمي يقوم عم
يعترف بالحدود الجغرافية والسياسية والثقافية، يفرض فيو العالم الغربي المتقدم 
قيمو وعاداتو وثقافتو عمى بقية دول العالم، وخاصة الثقافة العربية اإلسالمية ألنيا 
تقف عمى النقيض من ىذا النظام العالمي العمماني النفعي المادي، الذي ييمش 

، ويجتيد في إقصائيا من حياة الناس في العالم أجمع؛ ولذلك يرى محمد العقائد
عمي العقال أن ىناك أىدافا غير معمنة ليذا النظام العالمي الجديد، "ومن أبرز 
ىذه األىداف محاربة اإلسالم بما ينطوي عميو من مبادئ وقيم سامية، ومنيج في 

ارض مع مصالح العالم المادي التطبيق ال يعمو عمية  أي منيج آخر، وىو ما يتع
 (3)الغربي الذي يساند تيار العولمة بكل ما يممك".

                                                           
 .07ىـ، ص1420، 1العولمة:سميمان بن صالح الخراشي،  دار بمنسية لمنشر والتوزيع، الرياض، ط( 1)
 .101-99م، ص1999:محمد إبراىيم المبروك وآخرون: الدار القومية العربية، القاىرة،  والعولمة اإلسالم( 2)
 .09العولمةسميمان بن صالح الخراشي، ص( 3)
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الغربية عمى الدول  (1)فالعولمة ىي سعي غربي حثيث لعولمة الَعممانية 
والمجتمعات األخرى بوسائل اقتصادية، وسياسية، وثقافية، وتقنية، غايتيا خمخمة 

بداليا بالنموذج الغربي الذي انبرت أمريكا المفاىيم الثقافية بمعناىا الواسع، بل واست
 لمسير عمى تنفيذه؛ لذلك وجدنا من يطمق عمى العولمة أيضا مصطمح األمركة.

ويبدو أن المنطمق االقتصادي فييا ما ىو إال مظير من مظاىر الصراع  
الحضاري الثقافي، الذي ييدف إلى تغريب المجتمعات اإلسالمية والعربية، ونحن 

أخطر ما في العولمة وأضره "اختراق ثقافي، واستعمار لمعقول، واحتواء نعتقد أنو 
 (2)ي تمك الدولة التي تييمن ثقافيا"لمخبرات، وربط المثقفين بذاكرة محدودة تدور ف

 وىي أمريكا ومن ورائيا الغرب العمماني الرأسمالي الميبرالي.

وقد أحسن الوصف محمد محفوظ حين نعت ثقافة العولمة بأنيا "ثقافة   
استبدادية تسمطية، تعمق من مسار االغتراب في حياة العامة والخاصة؛ فمن 
خالل تداعيات ىذا االغتراب ينغرس الشعور الوىمي بأن الثقافة التي ينتجيا 

لذي تشيده وتعيشو الغرب ىي ثقافة الكون كمو، وىذا االغتراب النفسي الثقافي ا
الشعوب المغموبة حضاريا، ىو مرآة الغتراب إنساني شامل لجميع أبعاد الوجود... 
ق لو مؤسسات الغرب اإلعالمية ما ىو إال  كما أن مشروع العولمة الذي تسوِّ
مفردة من مفردات التضميل األيديولوجي، تعيد إنتاج عالقات السيطرة، ولكن ىذه 

 (3)القيري".المرة بعيدا عن األسموب 

                                                           
ينظر: مذاىب فكرية معاصرة: محمد قطب،  لعممانية تعني: " إقامة الحياة بعيدا عن الدين، أو الفصل الكامل بين الدين والحياة"( 1)

 .445م، ص1،1983دار الشروق، ط
أحمد البكري، مجمة جسور المعرفة لمتعميمية والدراسات  لعولمة وأثرىا في المستقبل التعميمي لمغة العربية وىويتيا: طالل وساما (2)

 .45م، ص2015المغوية واألدبية، الشمف، الجزائر، العدد الرابع ديسمبر، 
م، 2009، 1الحضور والمثاقفة، المثقف العربي وتحديات العولمة:محمد محفوظ، المركز الثقافي العربي، ط (3)

 .09ض
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 THINK GLOBALLY ANDوصار الشعار "فكرا عالميا، ونفذ محميا " 
ACT LOCALLY وىنا يتحول العالم الواسع إلى قرية كونية أو مستعمرة ،"

ن نفذوا األجندة االقتصادية والسياسية  غربية مواطنوىا من الدرجة الثانية، حتى وا 
تحديا اقتصاديا أو سياسيا أو تقنيا والثقافية والتربوية...إلخ. "فمم تعد العولمة 

فحسب، ولكنيا باإلضافة إلى ذلك تمثل تحديا لمفكر اإلنساني عامة، كما تمثل 
وتمك معضمة خطيرة  (1)تحديا لمتعميم والتربية والثقافة والمغة والسموك اإلنساني".
 تستدعي الوعي بيا أوال، ثم االجتياد في عالجيا ثانيا.

ذا البحث الموجز  ىي أن كثيرا من وخالصة ى البحث: خاتمة 
المصطمحات الوافدة من الحضارات الغربية عمى الحضارة العربية، وفي كل 
ميادين العموم المختمفة خاصة الثقافية منيا؛ يجب أن تخضع لالختبار والتمحيص 
عمى المستوى الداللي معجميا واصطالحيا، في منبتيا األول، قبل أن تصير إلى 

لنتأكد من صدق وسالمة الترجمة، وصحة الفيم، قبل أن تحصل  ميجرىا األخير،
عمى إذن السفر ورخصة اإلقامة، مثميا مثل تنقل البضائع واألشخاص، خاصة إذا 
كانت ىذه المصطمحات شديدة الحساسية كما رأينا مع مصطمح العولمة، ويجب 

التي  أن يشمل ىذا الفحص في تقديرنا ثالثة أمور، وىي: المراحل التاريخية
قطعيا ىذا المصطمح قبل أن يستقر عمى ما ىو عميو اآلن، والدالالت المغوية 
التي تمبست بيا خالليا، والدالالت االصطالحية التي خمعيا عميو أىميا في ىذه 
المراحل؛ والداللة الغالبة عند أىميا أخيرا ؛ حتى نكون عمى بينة  من الدالالت 

 الميممة والدالالت الحية. 

صاف أقول إنو يجب التفريق بين عولمة األيديولوجيا وعولمة ولإلن 
التكنولوجيا، فعولمة اإليديولوجيا يعنى محو خصوصية اآلخر وفرض عقيدة األنا 

                                                           
الثقافية لمعالم اإلسالمي: أبو بكر رفيق، مجمة دراسات الجامعة اإلسالمية العالمية طر العولمة عمى اليوية مخا (1)

 .9م، ص2007، ديسمبر، 4شيتاغونغ، مج
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عميو، ولو كانت خاطئة في تقديره، وىو غير راض بيا، تحت شعارات خداعة 
لتكنولوجيا براقة، ظاىرىا تشارك المنافع  وباطنيا استغالل اآلخر. أما عولمة ا

فيي تعميم وعولمة االبتكارات التكنولوجية لينتفع بيا العالم كمو، وىذا ما يجب 
 الحرص تغميبو وتكثيره وىو لألسف قميل جدا في تقديرنا. 
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