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 لیبیا في عصور ما قبل التاریخ                                              

Libyan role in prehistory . C.B.M.Mcburney 

 م1968بنغازي عام  من كتاب مؤتمر لیبیا في التاریخ عقد بكلیة اآلداب الجامعة اللیبیة ،

 ترجمة د. سعد بوحجر

 

 دمةـــــــــــمق

لهذا المكان، ودراسة  ال غرو أن دراسة التار�خ في أي مكان شهد حضارات سا�قة، ستكشف أ�عادًا جدیدة
شهدت لیب�ا �أقال�مها المختلفة  التار�خ من خالل آثار تلك الحضارات س�مثل ق�مة مضافة في رصیده. وقد

 حضارات خلدها التار�خ، وآثارًا �اق�ة إلى یوم الناس هذا شاهدًة على من أقام ومرَّ من هنا.

في ذلك، واهتمام  قمن علماء التار�خ واآلثار لدراسة التار�خ لیب�ا وكان للمستشرقین سبانبرى ثلة قد 
�عنوان:  ةي الذي كتب مقالنتشارلز ماكبیر  تدعمه إمكان�ات تؤهل العلماء لل�حث والتنقیب، فكان من بین هؤالء

م، في 1968دور لیب�ا ف�ما قبل التار�خ وشارك �ه في أعمال مؤتمر لیب�ا في التار�خ المنعقد في مارس من عام 
وقد ُقمُت بترجمة هذا  (Libyan role in prehistory)تحت عنوان بنغازي في كل�ة اآلداب �الجامعة اللیب�ة، 

في السنوات  ماكبیرنيالذي أنجزه تشارلز  �حالعمل والتعلیق عل�ه، متوخ�ًا ال�حث عن نتائج حفر�ات موقع أفط
 م، وهو اآلن2017وانتهت عمل�ة التنقیب ف�ه سنة  2007)، وقد أعید حفر هذا الموقع سنة 1952-1955(

 تحت الدراسة العلم�ة.

وال �فوتني في هذا المقام إجزال الشكر للمرحوم الدكتور ف�صل الشیخ عضو ه�أة التدر�س في قسم اآلثار 
ر من المصطلحات، ومراجعة الترجمة ی�كل�ة اآلداب، جامعة بنغازي على ما أسداه لي من عون علمي في فهم كث

 ، فاسأل هللا له الرحمة والرضوان وفس�ح الجنات.ذلك كله متقنًا ومخلصاً في لهذا العمل، وكان 

تقد�م هذا العمل في الصورة التي تقر�ه من نّصه في لغته ، كما توخیت تفسیر ما  -جهدي-قد حاولت
إ�ضاٍح ومز�د فضل �حتاج تفسیرًا في النص المترجم، وشرح ما استدعى الشرح، والتعلیق على ما �حتاج إلى 

 ب�ان.

 هذا العمل خالصًا لوجهه الكر�م، فله الحمد على نعمة وعطا�اه.وأسأل هللا أن �كون 

 د. سعید بوحجر/ المترجم 
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إن أقدم الشواهد االثر�ة المكتشفة لإلنسان في لیب�ا حتى اآلن، هي تلك األدوات التي وجدت في موقع بئر 
م)، 1946-39في الجزء الشرقي إلقل�م طرابلس خالل فترة الحرب العالم�ة الثان�ة ( )1(الدوفاني في وادي مردوم

) و�بدو أن هذه األدوات قد جاءت من 2،  1افات منذ حوالي عشر�ن سنة مضت (شكلهذه االكتش )2(وقد تم نشر
الدوفاني إال أنها إحدى مصاطب وادي مردوم العال�ة، وعلى الرغم من أنها ال �مكن أن تنسب إلى موقع بئر 

�التأكید تمثل أهم�ة أثر�ة كبیرة �مكن الحكم علیها من خالل تلك الط�قة القد�مة التي كانت تغطي هذه الشواهد 
وتوحي �أنها شواهد موغلة في القدم وعلى درجة كبیرة من التآكل والتهالك، حیث أن �عضها وصل إلى درجة 

 Pebble)ائي (قد�م) جدا من األدوات ُ�عرف بإسم األدوات الحصو�ة ه الشواهد إلى نوع بدذ، وتنتمي ه)3(التحطم
culture)  وهي ع�ارة عن حصاة جعل أحد طرفیها حادًا وترك الطرف اآلخر على شكله الطب�عي ل�ستخدم ،

األدوات اآلن �أنها صنعت من قبل اإلنسان القد�م األول في ، وُتعرف مثل هذه  )4(كمق�ض للید عند االستعمال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)، والبئر �قع جنوب مدینة زلیتن وشمال منطقة بن ولید وعند االنتقال من بن ولید حال�ًا �اسم (بیر الدوفاني بئر الدوفاني: ُ�عرف -1

زلیتن. أما وادي مردوم فإنه یخترق منطقة بن ولید أن �صل إلى قبل �صل إلى هذهالمنطقة �اتجاه الشمال عبر وادي مردوم فإن الزائر 
 هراته وٕاضافة إلى آثار إنسان ما قبل التار�خ التي عثر علیها ف�و�تجه شماًال ل�صب في ال�حر المتوسط عبر منطقة تاورغاء غرب مص

هذا آثار أخرى ترجع إلى الفترة التار�خ�ة المتمثلة في القصور األثر�ة أو ما �عرف �القص�ات و�عض اآلثار الرومان�ة ، و�شتهر  توجد
 والمناطقالخالصة في هذا الوادي اللیب�ة تت�ع اآلثار  الوادي �الغطاء الن�اتي خاصة أثناء فترة سقوط األمطار، و�مكن القول إمكان�ة

 راجع المح�طة �ه (المترجم).
G. Barker, "Prehistoric settlement" Farming the desert, vol. one, u.k, whit stable, 1996,p.p.84-85, 
fig.4.2. 

2-Ref.5. (المرجع الخامس في قائمة المراجع) 
األدوات الحجر�ة القد�مة خاصة الموجودة على السطح راجع إلى عوامل التعر�ة المختلفة كاألنهار  التآكل والتهالك الذي �صیب-3

لك إلى ذع السبب في جصقال والتقشر والتلون، و�ر نوات من تغیر طب�عي هو ما �عرف االدالجار�ة والر�اح، وأهم ما �طرأ على هذه اال
لصحراو�ة واإلرسا�ات الجیولوج�ة التي تحتوي على تكو�نات معدن�ة وك�ماو�ة من تدحرج األدوات في مجاري الم�اه، وتأثیر الرمال ا

 أنواع مختلفة . (المترجم).
؛ سعد عبدهللا 48-42، ص ص 1952راجع: إبراه�م رزقانة، اآلالت الحجر�ة صناعاتها وأشكالها، القاهرة، المط�عة النموذج�ة، 

 (�حث غیر منشور). 8-7بل التار�خ، ص ص بوحجر ، األدوات واآلالت الحجر�ة في عصور ما ق
من  المشطوفةاعة النواة األدوات الحصو�ة: تعرف أح�انًا كثیرة �األدوات البدائ�ة أو الفجر�ة، وهي من األدوات التي تنسب إلى صن-4

جانب واحد مع ترك �ق�ة الجوانب �قشرتها األصل�ة لتستخدم كمق�ض، و�سبب شكلها البدائي الفج، كان �عض العلماء في بدا�ة األمر 
ط�قات األثر�ة مع شواهد أخرى تأكد أنها من صنع اإلنسان كما أن انتظام اللى ال�شر، لكن �عد العثور علیهاضمن �شكون في نسبتها إ

إزالة شظا�ا صغیرة من مواضع متقار�ة على سطحها ووجود درجة من وحدة الشكل العام بین هذه النوع�ة من األدوات تهذیب حافتها ب
مندل، ونعتها �البدائ�ة راجع إلى قلةتجارب اإلنسان في صناعة -�عد من أهم األدلة على حق�قتها، وهي ترجع إلى الفترة الدفیئة جنز

 Pebble)بتنزان�ا حتى أنها عرفت عالم�ًا �األداة األولدائ�ة النوع عثر علیها في خانق أولدوائى األدوات الحجر�ة، وأشهر أدوات هذا
culture).(المترجم) . = 

، ص 2001، مواقع ما قبل التار�خ في الجبل األخضر، رسالة ماجستیر، كل�ة اآلداب، جامعة قار�ونس، راجع: سعد عبدهللا بوحجر= 
؛ أسامة عبدالرحمن 10-8(غیر منشورة)؛ سعد عبدهللا بوحجر ، األدوات واآلالت الحجر�ة في عصور ما قبل التار�خ، ص ص  36

 .513-511، ص ص ELGA ،1995مالطا: منشورات  النور وأبو �كر شالبي، تار�خ اإلنسان حتى ظهور المدن�ات،
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1أفر�ق�ا منذ ما �قارب  شرق  3
4

1إلى
2

تائج القراءات ، وقد تم تأكید هذه التوار�خ المبینة على ن)5(ملیون سنة مضت 
 (P. Biberson)بیبرسون عن طر�ق أعمال الفرنسیین  (Isotopic and Magnetic)غناط�س�ة اإل�سوتو�ك�ة والم

اللذین اقتصرت أعمالهم على تار�خ الترس�ات األحفور�ة ، )6(في الجزائر  (C. Arambourg)في المغرب وارمبورج
1، وقد تم استبدال هذا النوع من األدوات منذ حوالي )7(والجیولوج�ة ذات الطا�ع األثري نفسه لتلك األدوات

2
ملیون 

، وقد تم العثور على  )8( (Hand axes)سنة مضت �أدوات أخرى أكثر تطورًا تعرف �اسم الفؤوس الحجر�ة 
عینات من هذه الفؤوس في موقع بئر الدوفاني، وقد تأثرت �عوامل التعر�ة المختلفة بدرجة أقل من األدوات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلنسان القد�م األول: �عرف �اإلنسان األحفوري األول، كذلك �سمى اإلنسان األحفوري أو إنسان أفر�ق�ا، أو القرد الجنو�ي، ولعل -5

أفضل األسماء التي �عرف بها هو إنسان الزنج، وهو �مثل أقدم طور لإلنسان�ة و�عتقد �أنه ه�أته وسط بین القردة وال�شر، وهو قادر 
وجدت مع �قا�اه والتي تعرف �األدوات الحصو�ة، ونظرًا ألنه ه والق�ام �أعمال ذهن�ة كصنع األدوات الحجر�ة التي على السیر �قدم�

، وأهم �قا�اه  (Homo Habilits- Zinjanthropus)تمثله إنسان الزنج ما �قا�اه وجدت في جنوب أفر�ق�ا وشرقها فقد أطلق على 
ولداف�ا �شرق أفر�ق�ا، أما عمر هذا الكائن فإنه یرجع إلى أكثر من ملیوني عام تقر��ًا وفي م في أ1959العظ�مة عثر علیها ل�كي سنة 

لى هذا إالذي كان أول من اكتشف جمجمة طفل في جنوب أفر�ق�ا (رود�س�ا)، تنتمي  1924هذا المجال یجدر بنا ذكر ر�موندارت 
 النوع نفسه . (المترجم).

؛ أسامة عبدالرحمن النور وأبو �كر 58-57لعالم القد�م، االسكندر�ة، منشأة المعارف، ص ص راجع: عبدالفتاح محمد وهی�ة، مصر وا
 .323-308شالبي، تار�خ اإلنسان حتى ظهور المدن�ات، ص ص 

من أهم ال�احثین الفرنسیین الذین قاموا بدراسات في المغرب العر�ي، ومن  �عد العالم بیبرسون  Arambourg , Bibersonأعمال -6
 أشهر ماكت�ه حول صناعات العصر الحجري القد�م األسفل هذا الكتاب 

Le Paleolithiqueinferieur du Marocatlantique, Public du service des Antiqe. Maroc, Fasc 17,1996. 
�قا�ا اإلنسان الواقف في ترن�فین �الجزائر �عد أن كان األمل في العثور على  1962الذي اكتشف سنة أما العالم اآلخر فهو أمبورج 

 �قا�ا هذا اإلنسان صع�ًا في أفر�ق�ا الشمال�ة . (المترجم).
داب، راجع: حسن �كر الشر�ف، دراسة تار�خ�ة لحضارة المغرب القد�م أثناء العصر الحجري الحدیث، رسالة ماجستیر، كل�ة اآل

 ، (غیر منشورة ).9-6ص، ص 1975اإلسكندر�ة، 
7-4,11  ،1,3  ،ref.5. 11،  4-3، 1(المرجع الخامس: ص ص.( 
الفؤوس الیدو�ة: هي اشهر أدوات العصر الحجري القد�م األسفل على اإلطالق ، وتعد أهم األدوات التي صنعت عن طر�ق النواة، -8

أ�ضا بذات الوجهین ألن كتلة الصخر شذبت من الظهر حجر�ة �صیر أداة �عد إزالة الشظا�ا منه، وهي تعرف الحیث أن قلب القطعة 
وال�طن للعمل على جعل حوافها حادة �استثناء القاعدة لتستعمل كمق�ض، وكثیرا ما كان الصانع �ستعین �قارع صلب كالحجر، أو مرن 

ها فهو الكمثرى واللوزي وش�ه الب�ضاوي والب�ضاوي عب و��ضاوي، أما أشهر أنوا كالخشب في إعدادها، وهي تنقسم إلى قسمین: مدب
هي: الشیل�ة واإلب�فیل�ة،  األداةاألسماء التي عرفت بها هذه ==وش�ه المثلث، وذو القاعدة المستدیرة ، وذو القاعدة الكرو�ة وأشهر

صر الحجري الحدیث، لكنها صارت مصقولة �شكل مسماري مفلطح، وتعد عة، واستمر استخدام هذا النوع من األدوات حتى ال�واألشول
المواقع الفرنس�ة من أشهر مواقعها حتى أن أسماءها أص�حت ذات طا�ع عالمي، فهي تطلق على صناعات ثقافات العصر الحجري 

 القد�م األسفل، وقد عرفت أ�ضا �اسم ثائ�ة الوجه. (المترجم).
سعد بوحجر، األدوات واآلالت الحجر�ة في ؛  37-36ص ص بل التار�خ في الجبل األخضر، راجع: سعد بو حجر، مواقع ما ق

-518أسامة عبد الرحمن وأبو �كر شالبي، تار�خ اإلنسان ظهور المدن�ات، ص ص  ؛11-10ص عصور ما قبل التار�خ ، ص
 .68-67ص ص ، آلالت الحجر�ة صناعاتها وأشكالهاإبراه�م رزقانة، ا ؛527
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(شكل  )9(بإقل�م قور�نائ�ةهذه الفؤوس أ�ضًا في موقع توكرة  الحصو�ة السابق ذكرها، كما تم العثور على نماذج من
ثالث في أشكال األدوات التي استخدمت من قبل أجدادنا القدماء في حاجتهم التغیر ال، و�تمثل التطور أو  )3-4

، حیث عرفت هذه الطر�قة �اسم )10(الملحة لظهور طر�قة جدیدة ومتطورة في صناعة األدوات من حجر الصوان
، وقد تم تحدید تار�خ لهذا الحدث أ�ضًا �استخدام طر�قة جدیدة )11(، أو تقن�ة النواة الجاهزة (Le vallois)الفلوزا�ة

أما في شمال أفر�ق�ا فیبدو أن هذا التطور في شكل  )12( (Uranium thorium)مسماة �الـ یورانیوم، ثور�وم 
األدوات قد حدث عندما وصل مستوى سطح ال�حر إلى حوالي ثمان�ة عشر مترًا فوق مستواه الحالي في مختلف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 14شرقًا مع دائرة عرض  200. 34َ. 17ًكم عند تقاطع خط طول 70توكرة وأدوتها: تقع توكرة شمال شرق بنغازي �حوالي منطقة -9

�ضیق كلما اتجهنا صوب الشمال الشرقي �اتجاه طلمیثة، ومنها یتم الصعود إلى أول حافة من حواف  لفي سه شماالً  032. 32
داخل أحد كهوفها على أدوات حجر�ة ،  (vitoZanon)، وقد عثر القس زانون ال�اكور  الجبل األخضر عند منطقة تعرف محل�ًا �اسم

م على أهم أدوات المنطقة وهي ع�ارة عن س�عة فؤوس حجر�ة، اثنان منها �حالة جیدة 1943سنة  (N.L. Scott)ثم عثر سكوت 
أثناء (C.B.M.Mcburney)ماكبیرنيتشازلر وواضحة المعالم واكثر تطورًا من الخمسة األخرى، أما أكبر حصیلة فهي التي التقطها 

وادي السالیب، وهي ع�ارة عن س�ع وستین أداة منها س�عة عشر ل�ًا، ق�امه �عدة مسموح خاصة في األجزاء المكتشفة حدیثًا في جنوب 
 وخمسون شظ�ة، و�ش�ه كثیر من هذه األدوات نظائره في وادي الحولة غرب سوسة، كذلك مواقع غرب درنة. (المترجم).

 Mcburnery and Hey, Prehistory and Pleistocene Geology in Cyrenaicanراجع 
Libya, Cambridge, 1955, PP. 167,170; 

 . 96-94سعد بو حجر ، مواقع ما قبل التار�خ في الجبل األخضر، ص ص 
م نس�ة إلى أكبر مدنه وهي قور�نا شحات الحال�ة، وهي تلك قور�نائ�ة: تعني النصف الشرقي من لیب�ا، وقد ُسمي اإلقل�م بهذا االس

. السهل  الساحلي 1غر�ًا، و�مكن تقس�م سطح قور�نائ�ة إلى ثالثة اقسام:  المنطقة الممتدة من منطقة السلوم شرقًا إلى منطقة العقیلة
. الصحراء .للمز�د من المعلومات راجع: رجب 3.هض�ة قور�نائ�ة (الجبل األخضر)، وهض�ة مارمار�كا (هضة ال�طنان والدفنة). 2

سعد بو  ؛22-12، ص ص 1994معة قار�ونس، ، بنغازي، منشورات جا2عبد الحمید األثرم، محاضرات في تار�خ لیب�ا القد�م، ص 
 .6-2حجر ، مواقع ما قبل التار�خ في الجیل األخضر، ص ص 

أي أنه وحید التركیب، وهو ینتشر �كثرة على سطح األرض وفي  )2حجر الصوان: هو ع�ارة عن عنصر السل�كا الصل�ة (سأ-10
مجاري الود�ان، ومن ممیزاته أنه عند طرقه �شدة ینشطر إلى شظا�ا وال یتفتت، وغال�ًا ما تكون شظا�اه حادة األطراف أو مدب�ة، 

، والثاني أقل دقة (Flint)وف �اسم فلنت و�سهل تشق�قه في االتجاه الذي یر�ده الصانع، وهو نوعان األول أكثر دقة في حبی�اته معر 
، وعادًة ما �كون لونه بن�ًا أو مائًال إلى اإلصفرار Silex)(، وفي الفرنس�ة �عرف �اسم سیلكس (Chert)في حبی�اته �عرف �اسم شرت 

و یوجد �كثرة في الجبل أو رماد�ًا داكنًا، أما عن تواجده فإنه یوجد في الحجر الجیري أو الط�اشیري على ه�أة عقد أو ط�قات، وه
 = األخضر بجم�ع أشكاله. (المترجم).

علي علي السكري، اآلالت الحجر�ة وعصور ما  ؛11،13-10راجع: إبراه�م رزقانة، اآلالت الحجر�ة صناعاتها وأشكالها، ص ص = 
 .90، 85، ص ص 1986اإلسكندر�ة: منشأة المعارف ، قبل التار�خ، 

تقن�ة النواة الجاهزة: في هذه التقن�ة تشكل الشظ�ة المراد تصن�عها على النواة (الكتلة الرئ�س�ة للحجر) �حفر حدودها ثم بإعداد -11
ما تعرف هذه  قاعدة تتلقى الضر�ة، و�هذه الطر�قة �مكن التحكم إلى حد كبیر في شكل الشظ�ة التي ستص�ح اآللة المطلو�ة، وكثیرًا 

 .عداد المسبق . (المترجم)التقن�ة �اسم اإل
إبراه�م رزقانة، اآلالت  ؛558-555راجع: أسامة عبدالرحمن النور وأبو �كر شالبي، تار�خ اإلنسان حتى ظهور المدن�ات، ص ص 

 .7-6سعد بو حجر، األدوات واآلالت الحجر�ة في عصور ما قبل التار�خ، ص ص  ؛58-56الحجر�ة صناعاتها وأشكالها، ص ص 
12-Ref.11. .(المرجع الحادي عشر) 
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سنة مضت ، وقد تم تمثیل مرحلتي األدوات  125.000العالم، وقد أمكن تحدید تار�خ هذا الحدث �حوالي  أنحاء
، أما مرحلة التطور الثالث فقد تم (Tripolitania)إقل�م طرابلس الحصو�ة والفؤوس الحجر�ة السا�قتین �الكامل في 

الذي قام  (R.W.Hey)الدكتور هیي حیث �عمل زمیلي (Cyrenaica)قور�نائ�ةتحدیدها بوضوح في إقل�م 
، وقد اشتملت أول المكتشفات  )13(جیولوجي ثابت ونهائي عن تلك المرحلة وما یلیها من مراحل بتسجیل إطار

على دالئل استدل منها على الزمن  (Fossil beach)في لیب�ا في شاطئ احفوري  الفلواز�ةالممیزة للصناعة 
الذي كان ف�ه مستوى ال�حر أعلى من مستواه الحالي �حوالي ثمان�ة أمتار، وتار�خ هذا الحدث العالمي عرف 

 سنة مضت.  95,000-65,000�استخدام طر�قة یورانیوم/ ثور�وم في الفترة ما بین 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمز�د من المعلومات یراجع كتاب:-13

Mcburney and Hey,Prehisory and Pleistocene Geology in Cyrenaican (Libya), Part I. 
 A.Shorelines and Marine Deposits, PP. 19-68. 

وخاصة الشواطئ القد�مة في سوسة ورأس عامر ودرنة  والجیومورفولوج�ا وقد تمت دراسة المنطقة المذكورة تحت عنوان الجولوج�ا
 ورأس التین في الكتاب المذكور أعاله . (المترجم).
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ع ال�حر ف�ما بین الشواطئ الشمال�ة إلقل�م قور�نائ�ة الخت�ار قا )14(وقد أمدتنا نتائج أ�حاث ال�عثة السو�د�ة
وجز�رة كر�ت ل�س �مجرد تفاصیل حول التغیرات المناخ�ة والبیولوج�ة فحسب بل أ�ضًا بتوار�خ دق�قة بنیت على 

وطر�قة الكر�ون  (Protactinium Thorium)/ تور�وموالبروكتونیومأسس وطر�ق ا�ستو�ك�ة جدیدة هي طر�قة 
) و�تم تطبیق الطر�قة األخیرة على نطاق واسع في دراسة 7(شكل  )15()12الكر�ون -14المشع (الكر�ون 

،  )16(تلك الترس�ات التي �حتو�ها كهف هوى إفط�ح الكبیر الترس�ات األرض�ة في الجبل األخضر �األخص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14-Ref. 8. .(المرجع الثامن) 
15-Ref.5. 8,9,10 10، 9، 8(المرجع الخامس : ص ص.( 

للتأر�خ التي تعطي نتائج أدق من االسالیب  تندرج هذه الطر�قة  تحت ما �عرف �األسالیب الكرونومتر�ةطر�قة الكر�ون المشع: 
ن المشع على أساس العمل�ات الطب�ع�ة التال�ة: یدخل ، وتقوم طر�قة الكر�و النسب�ة، ألن توار�خها ش�ه دق�قة ونس�ة الخطأ فیها قلیلة جداً 

، و�ختلط 14إشعاع�ًا من الكر�ون  اإلشعاع الكوني إلى الغالف الجوي لألرض منتجًا نیوترونات تتفاعل مع النیتروجین لتعطي نظیراً 
حیوانات آكلة الو�تم امتصاصه بواسطة الن�اتات ومن ثم ینتقل إلى  12ون �هذا األخیر أثناء انتشاره حول األرض ودوراتها مع الكر 
امتصاص  یوجدان في االشكال الح�ة بنس�ة ثابتة، وتتوقف عمل�ة 12-14العشب ومنها إلى آكلة اللحوم، وعل�ه فإن الكر�ونین 

و�ستغرق هذا التحول من  14في االضمحالل بنس�ة ثابتة إلى نیتروجین  14�عد موت هذه الكائنات، ثم یبدأ الكر�ون  14الكر�ون 
سنة ، حیث إن الكائن المیت �فقد نصف هذا الكر�ون خالل المدة المذكورة سا�قًا، وتستمر  5730في مدة  14ون إلى النیتروجین �الكر 

صف الكر�ون المت�قي في جسم الكائن في هذه المدة نفسها حتى �صیر الكر�ون قل�ًال جدًا وحینها �كون الق�اس صع�ًا . عمل�ة فقدان ن
 (المترجم).

، رشید الناضوري  ؛279-278راجع: أسامة عبدالرحمن النور وأبو �كر یوسف شالبي، تار�خ اإلنسان حتى ظهور المدن�ات، ص ص 
المدخل في التحلیل الموضوعي المقارن للتار�خ الحضاري والس�اسي في جنوب غر�ي آس�ا وشمال أفر�ق�ا، الكتاب األول، بیروت: دار 

فوزي عبد الرحمن الفخراني، الرائد في فن التنقیب عن اآلثار ، منشورات جامعة  ؛91-89، ص ص 1977النهضة العر��ة ، 
 .90-88، ص ص 1978بنغازي، 

ى إفط�ح: �قع على قدم منحدر جبلي من المنحدرات الشمال�ة الشرق�ة للجبل األخضر في القسم الشرقي من الساحل اللیبي، هو -16
كم 11ة بها في منتصفها، وغرب قر�ة رأس الهالل �مسافة س�كم انطالقًا من أمام محطة الوقود الرئ�8.700شرق مدینة سوسة �مسافة 

م عبر أسهل مسلك طیني �قود إل�ه ، ما بین واد حشلوف، ووادي 500درنة �مسافة  –د الرئ�س سوسة تقر��ًا، على �مین الطر�ق المعب
 32.  54ً.  29شرقًا، ودائرة عرض َ  022.  6َم، أما فلك�ًا فإنه �قع ما بینخط طول 800�مسافة  الصخري الهیرة مبتعدًا عن الشاطئ 

م �شكل ب�ضاوي طوالني ینقسم إلى 60.96، یرتفع عن سطح ال�حر �حوالي  طب�عي لحفرة انه�ار�ة شماًال وهو ع�ارة عن تجو�ف
م وأرضیته 47له ، أقصى عمق األدوات الحجر�ة، والثاني مسقوفكثر بها تقسمین ، األول أمامي مكشوف ، أرضیته تحرث سنو�ًا 

حفر�ات ماكبیرني، وتنتشر ف�ه مجموعة من غیر محروثة، استعمله السكان المحلیون حظیرة لحیواناتهم، وهو الجزء الذي أجر�ت ف�ه 
األمر الذي �ظهر واضحًا عند جدارة الداخلي، وتغطي أغلب الحجارة ، وارض�ة الكهف ش�ه مستو�ة تنحدر انحدارًا تدر�ج�ًا نحو الداخل 

وائل اللف�ة الثالثة تم إعادة حفر وفي أوالطب�عة وعن آثار النیران التي كانت توقد ف�ه. جدرانه ط�قة سوداء ناتجة عن التغیرات المناخ�ة 
و�عض الدول األورو��ة األخرى إضافة لمجموعة من المختصین  اي اشترك ف�ه علماء أثار من انجلتر مالموقع بواسطة فر�ق عمل عال

عذراء (أرض�ة لألرض�ة ال==م واستمر التنقیب حتى الوصول13.5ماكبیرني ال�الغ عمقها  اللیبیین، و�داء العمل األثري بإزالة ردم�ات
م 15م �ات�اع االسلوب المعروف بنظام المجسمات المختارة و�هذا أص�ح العمق النهائي للموقع هو 1.5الكهف األصل�ة) على عمق 

 (المترجم).وقد اسفرت الدراسات على وجود اضافات جدیدة وتغیر �عض النتائج التي توصل إلیها المنقب األول . 
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هناك طر�قة ك�م�ائ�ة �استخدام نظائر ، كما أن  )17(القر�ب من مرسى سوسة، الذي نحن اآلن �صدد وصفه
قادرة على تزو�دنا �ارت�اط م�اشر بین الط�قات الموجودة في الكهف وتلك  (Oxygen isotopes)األكسجین 

تور�وم معًا في آن واحد –الموجودة في قاع ال�حر، و�ذلك �مكننا استخدام طر�قتي الكر�ون المشع والبروكتونیوم
لمعرفة أطول تسلسل تار�خي مستمر للترس�ات األثر�ة والذي �مكن الوصول إل�ه في موقع من هذا النوع (شكل 

)، ودون شك أن كهفًا كهذا الكهف سوف یزودنا بتفاصیل أكثر وضوحًا من تلك الشواهد الم�عثرة التي تم العثور 7
ذا الكهف أن ال�احث ف�ه كثیرًا ما �عثر على األماكن الفعل�ة لمواقد النیران التي علیها في المواقع المفتوحة، فمیزة ه

كان �ق�م حولها الص�ادون القدماء، كذلك �قا�ا األطعمة التي كان هؤالء الص�ادون �أكلونها، كما �مكن الحصول 
قبل أولئك الص�ادین على الكثیر من المعلومات المفیدة حول ك�ف�ة تصن�ع األدوات الحجر�ة والعظ�مة من 

واستخدامها ، إضافة إلى األدوات المستخدمة نفسها، وكهف مثل هوى إفط�ح هو كهف جدیر �المالحظة ولفت 
مختلفة ، فهو أكبرمواقع ما قبل التار�خ المعروفة في العالم ، وهو األكبر �ال شك من نوعه في  االنت�اه منجوانب
) و��عد موقعه �ضع 1، لوحة 5م (شكل 80صف دائر�ة عن ، حیث ال �قل قطر مساحته النحوض المتوسط

مئات من األمتار عن شاطئ ال�حر الحالي، و�رتفع عن مستوى سطح ال�حر بدرجة تكف�ه لتجنب أخطار كافة 
�اته األفق�ة المؤثرات، �ما في ذلك أقدم مستو�ات سطح ال�حر ارتفاعًا، وعلى الرغم من كبر حجمه فقد سهلت ترس

) ففي الكهف �مكن مالحظة ترس�ات كل عصر من العصور 7-6ل�ات الكشف والتنقیب ف�ه (شكل تظمة عمنوالم
الترس�ات الذي دخل ف�ه اإلغر�ق أو من س�قهم  ى اإلشارة بدقة إلى مستو  )مثالً (، حیث إنه �مكن )18(بوضوحتام

ارة إلى الترس�ات التي من اللیبیین القدماء في العهد الفرعوني أو العصر الحجري الحدیث، و�مكن كذلك اإلش
وما �میز كل ثقافة من أدوات أو أسلحة أو أماكن تحتوي في تسلسلها الط�قي على ثقافات العصر الحجري القد�م 

إقامة ومستوطنات، وعلى الرغم من أن العمق الحق�قي لهذه الترس�ات لم �عرف حتى اآلن إال أن نتیجة الحفر 
التار�خ التي �شیر إلیها الكهف فإنه �مكن تأر�خه �الفترة ما بین م، و�ناًء على أدلة 13.5وصلت إلى عمق 

خالل هذه الفترة ص�ادون ورعاة ت�عهم اإلغر�ق (الذین بنوا  فسنة تقر��ًا، ولقد زار الكه 90.000 – 80.000
ما زالت أساساته ترى حتى اآلن)، وأخیرًا ما زال هذا الكهف مزارًا للرعاة  )19((Shrine)مزارًا مقدسًا صغیرًا 

                                                                                                                                                                                     
طه �اقر، "عصور ما قبل التار�خ في لیب�ا  ؛156-142راجع: سعد بو حجر، مواقع ما قبل التار�خ في الجبل األخضر، ص ص 

 ؛24-23، ص ص 1968، لیب�ا في التار�خوعالقتها �أصول الحضارات القد�مة " ، 
C.B.M Mcburney, The stone age of northern Africa, London 1960,PP.199-205. 

17-Ref. 6. .(المرجع السادس) 
أس�اب وضوح ترس�ات كل عصر من العصور في هوى إفط�ح: یرجع ذلك لكونه من المواقع المغلقة المتمثلة في الكهوف �حیث -18

واألمطار التي تعد من أهم أس�اب عدم تكون تسلسل ط�قي تكون الط�قات أو الترس�ات محم�ة و�عیدة عن العوامل الطب�ع�ة كالر�اح 
كذلك ارتفاعه عن مستوى الشاطئ و�عده عنه، فأرض الكهف هي �مثا�ة سجل محفوظ غال�ًا ما �كون في منجاة من التقل�ات  منظم ،

 الجو�ة، فأرضیته تحفظ مخلفات اإلنسان في شكل منتظم ومتعاقب. (المترجم).
19-Shrine إلى الفترة اإلغر�ق�ة وال�اقي منه ع�ارة  جع: المزار الدیني أو الضر�ح المقدس أو الموضع المقدس أو الحرم المقدس قد یر

لها مزارات على حواف  عن أساسات هي خیر دلیل على إعادة استعمال الموقع في الفترة التار�خ�ة، وكثیر من اآللهة اإلغر�ق�ة
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و الفترات الجلید�ة فأل ، وقد یتوقع هؤالء الذین)20(المحلیین الذین اتخذوه مأوى لهم ولعائالتهم في فصل الشتاء
قد أثرت على جنوب المتسلسلة في أورو�ا والتي تتخللها فترات دفیئة أن هناك تغیرات مناخ�ة صع�ة التفسیر 

المتوسط ولیب�ا خالل تلك الفترة الزمن�ة الواسعة والمتمثلة في هوى إفط�ح، والواقع أن مثل هذه الدالئل قد تمثلت 
التي اعتاد الص�ادون )21(ت الحادثة في الحیوانات المختلفةلالنت�اه هي تلك التغیرا ذ�اً ج�أشكال عدة ، لعل أكثرها 

القدماء اصط�ادها طعامًا لهم خالل الثمانین ألف سنة األولى من عمر هذا الكهف، كما أن هناك دالئل أخرى 
تنا دزودتنا بها مرك�ات النظائر للقواقع ال�حر�ة التي وجدت م�عثرة حول أغلب أماكن اإلفامة القد�مة، كذلك ما زو 

والهدف من كل ذلك هو اإلث�ات التار�خي للتغیر المناخي ، )7لجیولوج�ة (شكلفصیل�ة للترس�ات ا�ه الدراسات الت
 الذي �مكن تقس�مه إلى خمس مراحل رئ�س�ة هي كما یلي:

 

 : (A)المرحلة أ 

في أورو�ا،  (Emian Epoch)ة وحارة ش�ه آخر فترة دفیئة أو مرحلة إمینفتبدأ هذه المرحلة �فترة جا
) حیث كانت أرض�ة الكهف في ذلك الوقت 8سنة مضت (شكل  90.000أو ر�ما  80.000وهي ل�ست قبل 

كان سكان هذا الموقع ع�ارة عن ص�ادین عاشوا على صید القطعان  ، وقد)22(م14تحت األرض�ة الحال�ة �حوالي 

                                                                                                                                                                                     
لمدینة األثر�ة ق.م في وادي بلغدیر بین ا 6، وخیر مثال على ذلك مزار د�میتر القرن الود�ان، وفي المالجئ الصخر�ة والكهوف

 كم. (المترجم).4وكذلك كهف المقرنات في مدینة شحات الذي ی�عد عنها �حوالي �شحات ومنطقة �قارة 
كبیرني قبل البدء في التنقیب مجموعة  ثماني عائالت من قبیلة الحاسة تسكن هوى إفط�ح قبل التنقیب واآلن: وجد ماوضع هوى -20

ال�س�طة الحدیثة في القسم األول المفتوح منه، مما یدل على أن فكرة االست�طان ف�ه بدأت منذ إفط�ح، كما وجد مجموعة من القبور 
لما �متاز �ه الموقع من مقومات جذب تساعد على استعماله  سنة مضت واستمرت حتى منتصف القرن الماضي، 90.000أكثر من 

ما �عد الحفر�ات األخیرة فقد اهتم �ه أة المكشوفة أمامه سنو�ًا و كمقر سكني، أما اآلن فهو ع�ارة عن حظیرة للحیوانات وتحرث المنطق
 . (المترجم).2017-2007لحمایته س�اج وعمل له 

 Mcburney,HauaFteah (Cyrenaica ) and the stone age of the southeast  راجع:
  Medieterranean, Cambridge, 1967,P.3; 

 .144-142جبل األخضر، ص ص سعد بو حجر، مواقع ما قبل التار�خ في ال
نوع�ة حیوانات هوى إفط�ح احتوت ط�قات هذا الكهف على العدید منن ال�قا�ا العظ�مة التي تنوعت بتنوع الحیوانات وأجناسها، -21

فالقائمة الحیوان�ة ف�ه تبدأ �حیوانات كبیرة بر�ة، منها الثور األفر�قي وحمار الوحش المخطط وغنم ف�ه، وحسب الفترة المناخ�ة السائدة 
الشمال األفر�قي والماعز وآكل النمل والتیتل والكالب، والخیل ، وعندما صار المناخ یتغیر تدر�ج�ا نحو الدفء أخذت الحیوانات 

مناخ الجدید، وهي صغیرة الحجم �استثناء اال�قار والغنم الشمال األفر�قي والغزالن الكبیرة تختفي من الساحة وتحل محلها حیوانات ال
 اعتمد اإلنسان القد�م على قشوره في الزخرفة وصناعة العقود. (المترجم). يوالماعز والضأن، كذلك النعام الذ

          .Mcburney, HauaFteah (Cyrenaica ) and the stone age………, PP. 17,313-323راجع: 
د �أرض�ة الكهف في ذلك الوقت ما �قع تحت األرض�ة الحال�ة أو ما �سمى �األرض العذراء أو ال�كر، وهي التي وضع علیها ص�ق-22

أول إنسان قدم�ه عندما دخل إلى الكهف واستقر ف�ه، وهذا یدل على كثرة االست�طان في هذا الموقع، وكل فترة تأتي فوق التي قبلها 
 ط�قة الجدیدة ط�قة قد�مة حتى وصلت إلى األرض�ة الحال�ة التي بدأ ما كبیرني التنقیب فیها . (المترجم).تردم ال�حیث 
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، أما أدواتهم )23(الوحش�ة والغزالن، كما قاموا بجمع ما یؤكل من المحار والقواقع ال�حر�ة من شاطئ ال�حر القر�ب
ت وهي أكثر تقدمًا من تلك الصناعات التي وجد الرئ�س�ة فكانت ع�ارة عن أدوات مصنوعة من حجر الصوان،

، )24((Jabrud)في أورو�ا في ذلك الوقت، ولقد وجدت أدوات مماثلة ثم التعرف علیها في سور�ا في كهف جبرود
وفي منطقة لبنان (حیث برهنت األدوات على أنها أقدم قل�ًال)، واألردن وفلسطین وحدیثًا في مصر، وهذا النوع من 

، ومن بین األدوات التي تم العثور علیها  )25((PreAurignacian)الصناعة �عرف �مصطلح ما قبل األورجناس�ة
والتي كانت شائعة االستعمال في ذلك الوقت، تلك األنابیب العظ�مة ذات الثقوب الشبیهة بثقوب آلة الفلوت 

، و�وجد تشا�ه مشترك بین هذه األدوات وتلك الصناعات التي تمیز بها العصر الحجري (Flutes)الموس�ق�ة 
 ).11ولوحة  12-9، (شكل )26(ورو�ااألعلى المتأخر في أ

 

 : (B)المرحلة ب 

سنة مضت ، وقد تم العثور بها على أجزاء لفك  40.000إلى  60.000تمتد هذه المرحلة تقر��ًا من 
استدل �ه على أن الشعوب التي مارست هذا النوع من صناعة  (Fragments of Mandible)إلنسان أسفل 

الصوان تنتمي إلى جنس �شري یختلف عن شعوب الیوم، لكنه یرت�ط �عالقة بیولوج�ة مع مجموعة الن�اندرتال 
، وصناعة الصوان التي كانت تمارس )27((Neanderthloid)األورو�ي والفلسطیني واللبناني المعاصر لتلك الفترة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ولم تظهر على هذه 800على المحار والقواقع ال�حر�ة في قوته الیومي، ألن ال�حر ال ی�عد عنه سوى  اعتمد إنسان هوى إفط�ح-23

 القواقع آثار تصن�ع أو استخدام في الطقوس الدین�ة أو السحر�ة . (المترجم).
ي عصور ما قبل التار�خ، محمد مصطفى بإزامة، لیب�ا ف؛ 145راجع: سعد بو حجر ، مواقع ما قبل التار�خ في الجبل األخضر، ص 

 .141، ص 1973بیروت : دار صادر، 
كم شمال شرق دمشق وقد عثر داخله على 25كهف جبرود: �عود هذا الكهف إلى عصور ما قبل التار�خ، وهو �قع على �عد -24

 رجم).جانب من مخلفات هذه العصور وعلى �قا�ا معبد وثني جعل �عد ذلك في العصر المس�حي مكانًا للصالة. (المت
 المرجع: ش�كة المعلومات (االنترنت) 

 .الساعة التاسعة مساءاً  Wikipedia 19 .4 .2020راجع كهف اسكفتا مدینة یبرود 
25-(PreAurgnacian)  21.000البیر�جود�ة السفلى قبل األورن�اس�ة (األور�جانس�ة): و�قصد بها الحضارة الشاتلبیرون�ة ـأو-

ر الحجري القد�م ص، أما األورن�اس�ة فهي تعد في الحق�قة أولى حضارات الع (Chatelperonian or Perigordia)سنة  28.0000
، وقد وجدت في مقاطعة الجارون األعلى �فرنسا، وهي تمتاز �اآلالت المصنوعة من العظام  Oregniocوتنسب إلى كهف األعلى 

 كتب القد�مة تأتي األورن�اس�ة ثان�ًا �عد الثقافة الجرافیت�ة. (المترجم).أدواتها فوق الط�قة الشاتلبیرون�ة من النوع الموستیري ، وفي ال
أسامة عبدالرحمن النور وأبو �كر شالبي، تار�خ اإلنسان  ؛106-104راجع : عبدالفتاح محمد وهی�ة ، مصر والعالم القد�م،، ص ص 

 .583-580حتى ظهور المدن�ات، ص ص 
26-Ref.6,chapeter IV. السادس، الفصل الرا�ع). (المرجع 
م من السطح على أول الفكین وهو أ�سر و�مثل الجزء الخلفي لفك 7.5في كهف هوى إفط�ح على عمق  1952عثر خالل موسم -27

في  عامًا، أما الفك الثاني فقد عثر عل�ه 21-18مع امتداد تظهر في أضراس خلف�ة عددها اثنان، وهو یخص انثى یتراوح عمرها بین 
 – 11.5من الجزء الخلفي مع امتداد �س�ط ال �حوي أسنانًا، وهو لشخص یتراوح عمره بین  یرة، وهو �مثل قطعة صغ1955موسم 
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، وقد )28((Levalloiso – Mousterian)الموستیر�ةواز�ةلالففي كهف هوى إفط�ح في ذلك الوقت تعرف �اسم 
، وقد تمیزت صناعات هذا شبیهة في السودان ومصر وغرب آس�اكانت لهذه  الصناعة صالت قو�ة �صناعات 

، وقد اقترنت )30(ات الحادةذات النها� (Scrapers)، والمكاشط )29((Burins)الكهف بنس�ة عال�ة من المخارز 
 .  )31((Middle Palaeolithic)األول�ة التي امتاز بها لعصر الحجري القد�م األوسط  هذه الصورة بتقن�ة الشظا�ا

                                                                                                                                                                                     
سنة، ولكن حتى وقت قر�ب كان �عتقد أنه ینتمي إلى ساللة الن�اندرتال، األمر الذي تغیر اآلن وفق الدراسات الحدیثة حیث تم  12.5

 قل الذي جاء �عد إنسان الن�اندرتال. (المترجم).تصن�فه تحت النوع العا
                 .Mcvurney, HauaFtean[Cyrenaica] and the stone age ………, PP.336-34راجع: 

�شمال فرنسا،  Le Valloisوردوني في فرنسا، واللفلواز�ة نس�ة إلى بلدة في حوض الد Moustierالموستیر�ة نس�ة إلى كهف -28
النواة، واشهر أدواتها ==الصناعتان في العصر الحجري القد�م األوسط، وقوام الصناعة �عتمد على الشظا�ا ول�سوظهرت هاتان 

و�مثلها إنسان الن�اندرتال، أما اللفلواز�ة افة العصر الحجري القد�م األوسط،المقاشط والمدب�ات، أما اآلن فإن الصناعة الموستیر�ة هي ثق
، �قال إنها ظهرت في أواخر العصر الحجري القد�م األسفل واستمرت خالل العصور الحجر�ة ولم ع كما ذكر سا�قاً فهي طر�قة تصن�

 �عد �طلق علیها ثقافة . (المترجم).
 .95-94راجع: عبدالفتاح محمد وهی�ة، مصر والعالم القد�م، ص ص 

وهي تنتمي إلى العصر الحجري القد�م األعلى، وأ�ة شظ�ة  Graver: تعرف أح�انًا �اسم المناقش أو المناحت (Burins)المخارز -29
�مكن صنع منقش منها، والبد ألي منقش أن یتوفر ف�ه ضلع واحد ضیق قاطع �ستخدم في الحفر في المواد الصل�ة، و�مكن أن �صنع 

 من النواة أ�ضًا. (المترجم).
ر�ة في عصور ما ج، سعد بوحجر ، األدوات واآلالت الح72-70ص ص  راجع: إبراه�م رزقانة، اآلالت الحجر�ة صناعاتها وأشكالها،

 .14قبل التار�خ ، ص 
عن كتلة حجر، �كون  ت: ینسب هذا النوع من األدوات إلى صناعة الشظا�ا، وهي ع�ارة عن شظ�ة فصل (Scrapers)المقاشط -30

شط من أشهر أدواتالعصر الحجري القدم األوسط، ومن جانب منها أو أغلب جوانبها حادًا، وتستعمل لكشط الجلود واللحوم، والمقا
 أنواعها الجانبي والمستدیر والطرفي. (المترجم).

سعد بو حجر األدوات واآلالت الحجر�ة في عصور ما  ؛75-74م رزقانة، اآلالت الحجر�ة صناعاتها وأشكالها، ص ص ه�راجع: إبرا 
 .13-12قبل التار�خ، ص ص 

العصر الحجري القد�م األوسط: هو ثاني عصور العصر الحجري القد�م الثالثة، وقد تمیز �ظهور إنسان الن�اندرتال على وجه -31
ال�س�طة، واختفاء اإلنسان منتصب القامة، كما اشتهر �األدوات الموستیر�ة التي أزاح عصرها عصر االشیل�ة، و�عتقد أنه یرجع إلىما 

مضت، وهو ینفرد �صناعة الشظا�ا على ه�أة مقاشط مثلثة ومستطیلة خاصة ذات الجانب الواحد،  سنة 40.000 – 100.000بین 
كذلك وجود اختالفات ثقاف�ة بین أقال�م العالم القد�م ، وقد عرف هذا النوع من ال�شر المقابر لیدفن موتاه، كذلك ظهرت معه البوادر 

 م).األولى للح�اة الفكر�ة والدین�ة والروح�ة. (المترج
 .564-555راجع: أسامة عبدالرحمن وأبو �كر شالبي ، تار�خ اإلنسان حتى ظهور المدن�ات، ص ص 
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الصناعة والتقن�ة إلى جنوب ال�حر المتوسط حیث تؤرخ إلى  لقد انتهت هذه الخصوص�ة أخیرًا وتحولتكل
) ناعات إلى صناعات عاطر�ة (عاتر�ةفترة العصر الحجري القد�م األوسط وفي مرحلة متقدمة تحولت هذه الص

(Aterian))32( أهمها الحراب وما �شبهها من األدوات)16-13(شكل  )33.( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وقد استمدت اسمها من بئر العاتر في هي إحدى صناعات العصر الحجري القد�م األوسط المغر��ة األصلالعاتر�ة (العتیر�ة) ، -32

ز أدواتها هو وجود زوائد من ی، وأهم ما �مRejas)(التونس�ة، وكشف عنها الفرنسي ر�جاس –وادي الج�انة على الحدود الجزائر�ة 
الذنب�ة، وأخر ما قیل عنها هو أن أدواتها موستیر�ة التصن�ع، لكنها اختصت بوجود األدوات أسفلها، لذا تعرف �األدوات ذات الزوائد أو 

اختالف اقل�مي في العصر الحجري القد�م الوسط في ==ل األفر�قي، وهذا أولنها�ات لم تكن معروفة من قبل، ولم تظهر إال في الشما
 أفر�ق�ا، وقد وصلت هذه الصناعة المغر��ة حتى المواقع الشرق�ة من لیب�ا حتى الواحات الخارجة في مصر. (المترجم).

رشید الناضوري،  ؛57-55ث، ص ص راجع: حسن �كر الشر�ف، دراسة تار�خ�ة لحضارة المغرب القد�م أثناء العصر الحجري الحدی
 .103-99، ص ص 1981المغرب الكبیر: المجلد األول، العصور القد�مة ، بیروت : دار النهضة العر��ة ، 

33-Ref. 6, Chapter V .(المرجع السادس، الفصل الخامس) 
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 : (C)المرحلة جـ 

، وقد تمیزت �ما �عرف �حضارة الض�عة سنة مضت 14.500 – 40.000تؤرخ هذه المرحلة ف�ما بین 
(Dabban) وتش�ه هذه الحضارة )34(م1947سنة  نس�ة إلى الموقع الذي �عرف �اسم كهف الض�عة المكتشف ،

ارات العصر . وتعد هذه الحضارة من أقدم حض)35(في لبنان واألردن وفلسطین (Eemiran)حضارة العمرون�ة
 40.000المشع إلى حوالي  14التي ُأرخت بواسطة الكر�ون  (Upper Palaeolithic)الحجري القد�م األعلى 

سنة مضت، وقد ظهرت أخیرًا �عض الدالئل على هذا التأر�خ، وذلك �استخدام قراءات طر�قة نظائر األوكسجین 
، واألدوات االساس�ة لهذه المرحلة هي )36(∗لثالثةالتي برهنت على أن هذا الحدث قد حدث في الفترة الدفیئة ا

 ).19-17(شكل  )37(صناعات صوان�ة ال تختلف عن صناعات العصر الحجري القد�م األعلى في أورو�ا

 : (D)المرحلة د 

سنة مضت، وهي تواكب نها�ة حضارة الض�عة،  10,000 – 14,500تؤرخ هذه المرحلة ف�ما بین 
حیث أن تغیرًا مفاجئًا وجذر�ًا حدث في الصناعة، وذلك �كل تأكید نتیجة لقدوم شعوب جدیدة إلى المنطقة، وقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب، أحد أهم روافد وادي الض�ع: �قع شرق لیب�ا على منحدر شدید بواد فرعي �عرف بین االهالي �اسم وادي جر�ّ  كهف أو حقفة-34

كم، وغرب الجسر الحدیدي  11كم، ومسة �حوالي 20الكوف، ینتصب هذا الموقع عال�ًا مواجهًا الجنوب، غرب مدینة الب�ضاء �حوالي 
كم، عثر عل�ه 16م، وأسفل الجسر المعلق الحدیث (جسر الكوف)، وشرق زاو�ة العرقوب �حوالي 700القد�م الموجود �الوادي �حوالي 
، وتحصل على تسع ط�قات أثر�ة تنتمي إلى 1948-47، واستمر في الحفر ف�ه خالل عامي 1947ماكبیرني أثناء تحر�اته سنة 

سان العاقل الذي حل محل إنسان الن�اندرتال، وأول ما عثر العصر الحجري  القد�م األعلى، وأشهر أدواته النصال التي صنعها واإلن
 عل�ه المنقب عندما �اشر التنقیب فخار روماني أكد استقرارًا تار�خ�ًا حدث في الموقع . (المترجم).

   Mcburney and Hey, Prehistory and Pleistocene Geology in Cyrenaican, PP. 191-218راجع: 
ثقافات العصر الحجري القد�م  ىظهرت هذه الثقافة في �الد الشام أي سور�ا وفلسطین ولبنان، وهي تنتمي إل: (Emiran)العمرون�ة-35

األعلى، وقد تمیزت �صناعة النصال التي تش�ه نظائرها في كهف (حقفة الض�ع)، إال أن هذه األخیرة كانت أكثر تقدمًا وتقن�ة منها، 
 العمرون�ة. (المترجم). حتى أن ال�عض �عتقد �أن الض�عان�ة هي أصل

 .31، ص 1968،  ، لیب�ا في التار�خراجع: طه �اقر
 سنة من اآلن . (المترجم). 45.000 – 37.600وقد أرخت بحوالي ∗

36-Ref. 5.2,9,10. الفترة الدفیئة الثالثة: هذه الفترة في أورو�ا هي الفترة ر�س ورم أي تلك 10، 9، 2(المرجع الخامس: ص ص ،(
 الواقعة بین فترة الجلید ر�س الثالثة وفترة الجلید الرا�عة واألخیرة ورم.الفترة 

37-Ref.6, chapter VI. .(المرجع السادس، الفصل السادس) 
 =العصر الحجري القد�م األعلى في أورو�ا، وأشهر ثقافاته خاصة في جنوب غرب فرنسا هي على النحو التالي:

 سنة 28,000 – 32,000 الشاتلبیرون�ة (البیر�جود�ة السفلى)= 
 سنة 22,000 – 28,000   األورن�اس�ة
 سنة 18,000 – 22,000    الجرافیتن�ة
 سنة 8,000 – 15,000    المجدول�ة

 ولقد تطور الفن الصخري في أواخر هذاالعصر بدرجة كبیرة . (المترجم).
 .108-99راجع: عبد الفتاح محمد وهی�ة، مصر والعالم القد�م، ص ص 
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، وقد اكتشفها (Ibero-Maurusien) (Oranian))38(عرفت الصناعة الجدیدة �اسم األیبرومور�ز�ة أو الوهران�ة
سنة مضت حیث دلت  13,000، وقد عرفت الصناعة الوهران�ة في الجزائر منذ )39(في المغربالفرنسیون 

الدراسات على أن المجموعة ال�شر�ة التي ارت�طت بهذه الصناعة �أصولها الالأفر�ق�ة، وقد أثبتت أغلب النتائج 
خل�طًا من الوافدین من التي تم الحصول علیها من مصر احتمال�ة أن �كون الجنس ال�شري صانع هذه الثقافة 

الجز�رة العر��ة أوالعراق واألردن وسكان أفر�ق�ا األصلیین ، كما �مكن القول أ�ضًا �أن صانعي الحضارة الوهران�ة 
 (الوهران�ة الشرق�ة) هم نتائج الفرع المصري لحضارة الض�عة المتأخرة. )40(اللیب�ة

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معتقدًا وجود  ةالذي أراد تمییز سمتها الصناع�ة الجدید (Pallary)�الرى یرجع أصل تسم�ة الصناعة األیبرومور�ز�ة إلى ال�احث -38

و�عض الصناعات في جنوب أسابینا، علمًا �أن هذه الصناعة قد ظهرت على الساحل هذه الصناعات األفر�ق�ة  دة بینحدعالقات م
تفتقر ب�صفة عامة للشكل التي التي ظهرت في مدینة قفصة التونس�ة، والصناعة األیبرومومور�ز�ة المغر�ي �عد الحضارة القفص�ة

هذه النموذجي، أما آخر تسم�ات هذه الصناعة فهي الصناعة الوهران�ة نس�ة لمدینة وهران الشمال�ة التي عثر فیها على أهم أدوات 
وٕاضافة لعدم وجود شكل نموذجي ألدواتها فإنها  (Vaufrey)رنسي فوفري الصناعة، و�رجع الفضل في هذه التسم�ة إلى ال�احث الف

 سم . (المترجم). 7-3تتمیز �صغر أحجامها، وتتراوح أطولها ما بین 
 .34-33، ص ص 1968، لیب�ا في التار�خطه �اقر،  راجع:

39-Ref. 6, Chapter VII. .(المرجع السادس، الفصل السا�ع) 
الوهران�ة اللیب�ة (الوهران�ة الشرق�ة): والمقصود هنا أن هناك حضارة وهران�ة تحمل سمات مغر��ة عثر علیها في لیب�ا، أي أنها -40

وتونس بینها و�ین الوهران�ة الغر��ة الموجودة  في الجزائر فهو للتفر�ق خل�ط من اللیب�ة والوهران�ة ، أما مصطلح الوهران�ة الشرق�ة 
 ترجم. والمغرب. الم

 .148-147لی�ا في عصور ما قبل التار�خ ، ص ص  راجع: محمد مصطفى �ازامه،
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 : (E)المرحلة ھـ 

تغیر في الجنس ال�شري ، و�مكن استنتاج )41(سنة قبل اآلن 7,000إلى  10,000بدأت هذه المرحلة منذ 
في هذه الفترة من خالل تغیر جذري في الثقافة الماد�ة التي حددت ظهور النوع اللیبي من الثقافات، والمعروفة 

وقد دلت الدراسات الحدیثة التي أجر�ت على المقابر للنوع المغر�ي على انتمائها  ،)42(�اسم الثقافة القفص�ة
إلى جنس ال�حر االب�ض  )43(ة في موقع مشتى العر�ي في تونس)ف(�استثناء احتمال وحید عن طر�ق المصاد

إما من  المتوسط، كما �مكن أن �شیر كال النوعین (اللیبي والمغر�ي) إلى أن هناك هجرة قد تأصلت جذورها
الشواطئ الشمال�ة أو الجنو��ة الغر��ة لل�حر المتوسط، وقد تم تأیید النظر�ة سالفة الذكر من قبل البروفسور فوفري 

(Vafrey)  من خالل نتائج أعماله العظ�مة التي توصل إلیها في المغرب ، كذلك ما توصلت إل�ه أنا شخص�ًا من
، وال یدل ما توصلنا إل�ه عن ما أسمیته (�الحضارة القفص�ة نتائج في موقع هوى إفط�ح تؤ�د هذه النظر�ة 

المغرب فحسب ، بل على أنه �مكن أن تكون هذه الحضارة متأخرة قل�ًال عن الحضارة القفص�ة في  )44(اللیب�ة)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م، و�ذلك �كون هذا التأر�خ مختلفًا كل�ًا عن قبل الم�الد والم�الدي وقبل التار�خ، 1952�مصطلح قبل اآلن أي قبل تار�خ  المقصود-41
 خاصة �عد استعمال طر�قة الكر�ون المشع في هذا التار�خ. (المترجم).

قفصة في تونس ، وهي حال�ًا مدینة  (Capsa)نس�ة إلى المدینة الرومان�ة القد�مة  (Capsien)القفص�ة: الحضارة القفص�ة-42
(Gafsa)دومورغانصناع�ة إلى ل، و�رجع الفضل في تحدید سمتها ا(J. de Morgon)  في كتا�ة"Les premeresCeiVili" 

القد�مة  قفصة  التي عاد وقسمها إلى مرحلتین: القفص�ةمن قر��ًا  (El mekta)معتمدًا على المادة األثر�ة من موقع المقطع  1909
أو الصم�مة والقفصة العل�ا، وعدها النظیر األفر�قي لألور�ناس�ة األور��ة، و�عد الموقع النموذجي للقفص�ة هو ما �عرف �حقل الحلزون 

(L'esca)  وأخذ اسمًا محل�ًا وهو الرماد�ات(Rammadyat)  من الكلمة العر��ة رماد، وهي ع�ارة عن تراكمات من الرماد وقطع
ة ب�قا�ا الصناعات، وأهم ما �میز هذا الخل�ط الكم�ة الكبیرة من راق شدید مع �قا�ا األطعمة مختلطتي عثر علیها من آثار احتالحجارة ال

 . (المترجم).(Lames)أصداف الحلزون، ومن أهم أدوات هذه الصناعة الشفرات 
؛ حسن �كر الشر�ف، دراسة تار�خ�ة لحضارة المغرب القد�م أثناء العصر 33-32 ، ص ص1968، لیب�ا في التار�خراجع: طه �اقر، 

 .73-64الحجري الحدیث، ص ص 
موقع مشتى العر�ي: یوجد في تونس، وُعثر ف�ه على �قا�ا عظم�ة �شر�ة تنسب إلى اإلنسان الحدیث (العصر الحجري القد�م -43

، ولكن جمجمة مشتى (Homo Sapeins)كرومنیون و�ندرجون تحت ما �عرف األعلى)، و�وجد في أورو�ا من أمثلة هذا اإلنسان ال
العر�ي أكثر ارتفاعًا من الكرومانین ، وذات مح�ط خماسي وتجو�ف أنفي مستعرض وفك سفلي قوي، وقد تمت معرفة هذا جیدًا �فضل 

 . (المترجم). (Aramborg)أ�حاث أرمبورج
 ؛183-182الشر�ف، دراسة تار�خ�ة لحضارة المغرب القد�م أثناء العصر الحجري الحدیث، ص ص  راجع: حسن �كر

رشید الناضوري ، المغرب الكبیر، المجلد  ؛312، ص 1998، اإلسكندر�ة، 1عصور ما قبل التار�خ، جـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ــــــــ       
 .63-62ص األول ، ص 

سنة قبل اآلن إنما هي  7,000-10,000القفص�ة اللیب�ة: المقصود بهذا المصطلح هو أن الحضارة الموجودة في لیب�ا ف�ما بین -44
ما �عرف �القص�ة اللیب�ة .  ن حضارة لیب�ة قفص�ة مشتركة، أو مز�ج جاء نتیجة تفاعل اللیبیین مع المهاجر�ن من قفصة، فتكو 

 (المترجم).
في مدینة سوسة �القرب كهف هوى افط�ح من قبل ال�عثة  2007-2006و تمسة ما بین بحفر�ات أجر�ت في موقع أوفي أخر 

الفرنس�ة، ثم نفي كثیر من المعلومات القد�مة التي أوردها ماكبیرني منخالل حفر�اته في الموقع األخیر منها وجود الحضارة القفص�ة 
و تسمة وهوى بالحجر�ة �المنطقة المدروسة حیث أثبتت األدلة الحدیثة أن جماعات أفي الجبل األخضر وتأثیرها على الصناعات 



 

 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة
م2021/  السادسالعدد   

22 

وصقل�ة  في إ�طال�ا )45((Epi-Gravettian)یدل أ�ضًا على تشا�ه كبیر بینها و�ین ما �سمى الجرافیت�ة المتأخرة 
وجز�رة ل�فنزو، فإذا كان القفصیون قد أتوا من تلك ال�قعة من األرض فمن المؤكد أنهم قد عبروا خلیج سرت 
ووصلوا إلى إقل�م قور�نائ�ة في الوقت الذي حدث ف�ه تطور ثقافي تأثر �ه أبناء عمومتهم في تونس ، وهذا احتمال 

تشا�ه الفن والرسم الهندسي الصخري الذي وجد بدلة المتعلقة واقعي (حسب رأیي)، وهو مدعم أ�ضًا �العدید من األ
كان نتیجة مواد خاصة استخدمت في الصناعة ، والتطور الذي حدث في األدوات الحجر�ة )46(في كال المنطقتین

 .(Vaufrey)خاصة في منطقة قفصة كما وضح البروف�سور فوفري 

وتحدید االست�طان الساحلي في المنطقة �صعب تمییزه عن االست�طان الوهراني المتأخر، والدلیل اآلخر 
لهذه النظر�ة یتجسد في أن القفصیین قد تفرعوا من شعوب غرب آس�ا حیث ظهرت حضارات 

اسطة الكر�ون ، وخالفهما ، وٕالى أن تتوفر توار�خ أخرى بو )48((Skiftian)، واسك�فت�ان)47( (Kebaran)كی�اران
)، وف�ما یخص أصول هذه الحضارة ظهر 19هذین االحتمالین البدیلین (شكل �صعب اخت�ار الصواب من  14

ص�ة في قور�نائ�ة والمغرب، كما أن هناك دل�ًال یؤ�د االستمرار�ة بین هذه احتمال آخر یخص أهم�ة الثقافة القف
الرعاة األوائل ولم تؤثر هذه االستمرار�ة في الصناعات المجموعة التي امتهنت الصید وتلك التي امتهنت مهنة 

لعادات وتقالید اللیبیین القدماء في األلف  )49((Representational-rat)الحجر�ة فحسب بل في الفن التمثیلي 
                                                                                                                                                                                     
افط�ح قد نشأت وتطورت في بیئة معینة وقد ك�فت أدواتها وفقًا الحت�اجاتها و�ناء هو�تها الثقاف�ة، وأن العصر الحجري الحدیث في 

 الجبل األخضر أقدم مما هو في المغرب الشرقي (تونس).
، مواقع ما قبل التار�خ في سعد بوحجر؛ 152-148، ص ص 1973خ، راجع: محمد مصطفى �ازامة، لیب�ا في عصور ما قبل التار�

 ؛148-147الجبل األخضر، ص ص 
Elodie de Faucamberge, lesitene'olithiqued'AbouTamsa (cyre'nauque, Libya), 75014 Paris, 
Riveneuvee'ditions, 2014, p.106. 

45-Epi خارجي: والمقصود بها هنا الفترة المتأخرة من الحضارات الجرافیت�ة، وقد تعني البدا�ات  -تالٍ  -أمامي -فوق  –: إضافي
األولى لحضارة جدیدة تأتي �عد الجرافیت�ة، لكنها غیر واضحة المعالم، أو أن الجرافیت�ة ما زالت ممتدة فیها ومس�طرة علیها، أو أن 

سنة، وهي تأتي في  18,000 – 22,000امتدت كثیرًا في الفترة الجدیدة، والجرافیت�ة (البیرجورد�ة العل�ا)، ترجع إلى ما بین  الجرافیت�ة
 الترتیب الثالث في قائمة حضارات العصر الحجري القد�م األعلى �عد الشاتلبرون�ة، واألورن�اس�ة، وقد عاش أصحاب هذه الحضارة في

س�ا إلى وسط أورو�ا حتى أس�ان�ا وفرنسا ، و�قال إن هذه الحضارة واألور�ناس�ة شعبتان متخصصتان ترجعان نطاق  یبدأ من جنوب رو 
 ألصل واحد، ومن أشهر أدوات الجرافیت�ة الشظا�ا واألزامیل والنصال المصنوعة من الشظا�ا ول�س من النواة (اللب).المترجم .

أسامة عبد الرحمن وأبو �كر شالبي، تار�خ اإلنسان حتى  ؛108-04قد�م، ص ص راجع : عبد الفتاح محمد وهی�ة، مصر والعالم ال
 .585-580ظهور المدن�ات، ص ص 

46-Ref.6, chapter VII    .(المرجع السادس، الفصل الثامن) . 
: نس�ة إلى مغارة ك�ارة في فلسطین وقد انتشرت حتى ش�ه جز�رة سیناء وهذه الثقافة تنتمي إلى العصر الحجري القد�م  كی�اران-47

 وتنفرد �صناعة النصال. (EpiPalaeolethic)األعلى المتأخر أو ما �عرف �اسم 
تنتمي إلى العصر الحجري القد�م اسك�فت�ان: تشمل إحدى ثقافات منطقة الشام حیث تتركز في فلسطین، �شكل واضح وهي -48

 األعلى أشهر أدواتها النصال المظهرة، و�قال �أن �عثة �ا�ان�ة قامت �الكشف عن هذا الموقع وأطلقت هذه التسم�ة.
 الفن التمثیلي: هو الفن التصو�ري أو فن صنع التماثیل، (قاموس المورد).-49
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الثالث والثاني ق.م أ�ضًا، ومن المحتمل أن تكون المجموعة األخیرة قد تحدثت �عض اللغات كالحام�ة أو 
 التي مازال یتحدث بها �عض سكان المغرب وواحة سیوة كذلك. )50(البر�ر�ة

القفص�ة، وأقار�هم من المغرب هم  -ومن هذه الدراسة یتضح أنه من المحتمل أن تكون المجموعة اللیب�ة
األحفاد الم�اشرون لمجموعة سكان�ة هامة في شمال أفر�ق�ا هم اللیبیون األوائل �كل ما �حمل هذا المصطلح من 

 معنى.

 : (F)المرحلة و

سنة مضت قبل اآلن تغیرت ح�اة اللبیین القدماء، وتمت معرفة هذا التغیر من خالل األدلة  7,000منذ 
 )51((Mori)األثر�ة التي تم الحصول علیها في هوى إفط�ح وفي مجموعة من الكهوف التي كشف عنها ف. موري 

في فزان حیث عثر على �قا�ا حیواناٍت مستأنسة عندما أص�ح ال�شر رعاة �عد أن كانوا ص�ادین، وقد تم العثور 
، وقد ظهرت األدلة األولى لأل�قار في مصر في )52(على �قا�ا األغنام في قور�نائ�ة وعلى �قا�ا األ�قار في فزان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللغات البر�ر�ة: �قصد بها اللغات واللهجات اللیب�ة القد�مة التي كان سكان شمال أفر�ق�ا القدماء یتكلمونها قبل مجيء اإلغر�ق -50

والفن�قیین ومن �عدهم الرومان وأخیرًا العرب، وتكثر هذه اللغات في جنوب تونس ولیب�ا والجزائر والمغرب، مع وجود �عض االختالفات 
فصًال رائعًا في كتا�ة (اللیبییون الشرقیون)، وهي Batesي األصل هي لغة اللیبیین القدماء، وقد كتب عنها أور�ك بتسبینها، لكنها ف

 تعرف بلغات األماز�غ (األحرار). (المترجم).
  Bates, Eastern Libyans (Macmillan, London, 1914)راجع: 

 .2015اس أي دراسة  حول هذا الموضوع وقد صدرت له ترجمة �العر��ة عام و�عتبر هذا الكتاب من أهم ما كتب عن اللیبیین فهو أس
في جنوب غرب لیب�ا، شرق منطقة غات في حوالي  : هو عالم آثار إ�طالي الجنس�ة قدم إلى منطقة األكاكوسMoriموري -51

، و�عد مكتشف الفن الصخري فیها، واستمر ی�حث و�نقب حتى منتصف التسعینات من القرن الماضي، و�رجع له الفضل في 1955
ضي موم�اء تقس�م الفن الصخري إلى خمس مراحل معتمدًا في ذلك على التقن�ات الحدیثة، إضافة إلى اكتشافهفي أواخر القرن الما

سنة مضت، وهي موجودة في متحف السرا�ا �طرابلس، كذلك عثر على �قا�ا له�كل  5500لطفلة زنج�ة یرجع عمرها إلى أكثر من 
 عظمي �شري آخر، ومازالت �عثته هناك تعمل في هذه المنطقة حتى هذا الوقت . (المترجم).

 لمز�د من المعلومات راجع: 
Mori, fabrizio, Tadrart Acacus, arte rupester del saharapresitorico, Enaudi, Torino,1965; 

 ؛18-13، ص ص 1988فابر�تشیو موري، تادرارت أكاكوس،(ت).عمر ال�اروني، فؤاد الكع�ازي، طرابلس: مركز الجهاد، 
جدران كهوفه إال أنها  على الرغم من العثور على عظام األ�قار ضمن ط�قات مواقع الجبل األخضر المشهورة، كذلك نقوشها على-52

لم تكون مستأنسة على العكس من منطقة فزان التي استؤنس فیها ال�قر وخلد الفنان فیها هذا الموضوع على جدران الكهوف والمالجئ 
االجتماع�ة وأسطح الصخور، حتى عرفت هذه المرحلة �مرحلة ال�قر المتمیزة �قوة التعبیر فیها وتنوع أسالیبها الفن�ة وتطرقها إلى الح�اة 

 �كافة جوانبها . (المترجم).
الذي طبق في كهف أبو تمسة تأكد على أقدم�ة تدجین الماعز واألغنام في الجبل  (C14)واعتمادًا على التأر�خ �الكر�ون المشع 

الثاني من األخضر في النصف األول من األلف�ة السادسة ق.م وهي أقدم من ذلك حیث تتزامن مع بدا�ة انتاج الفخار في النصف 
 األلف�ة السا�عة ق.م

 ؛247-206للمز�د من المعلومات راجع: موري، تادرارت أكاكوس، ص ص 
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ة شملت صناعة الفخار ورؤوس السهام والفؤوس الوقت نفسه ، إلى جانب هذا ظهرت تغیرات واختراعات جدید
، كذلك ظهرت اختالفات إقل�م�ة كجزء من االختالفات في امتهان حرفة )53(الحجر�ة المصقولة في المنطقتین

الرعي والفن الصخري وصناعة رؤوس السهام، وصناعة الفخار، و�مكن القول �أن استئناس الماعز ومعرفة 
، لكن أصل استئناس األ�قار ومسألة النمط الفني في منطقة فزان مسألة أخرى الفخار وصال إلى لیب�ا من مصر

قام بإجرائها  -األولى-تحتاج إلى المز�د من ال�حث والدراسة، ولقد تم إجراء أعمال هامة في منطقة فزان  
على مواقع حیث قام هذان ال�احثنان بدراسات  (Mori)، واألخیرة أجراها موري (Graiosi)البروفسور جرز�وزي 

في  )54(الفن الصخري المنقوش والملون، وقد قام ال�احث األخیر �مساهمات كبیرة في تأر�خ أنماط الفن الصخري 
�القرب من غات،  )55(الكهوف ذا التوضعات األثر�ة، وخیر مثال على ذلك هو موقع �عرف �اسم وان (موهجج) 

ق.م،  5,000ألوائل إلى هذه المنطقة، وكان حوالي وفي هذه المواقع المؤرخة تم معرفة تار�خ وصول الرعاة ا
 .)56(ولكن قبل هذه الفترة كان الشق األخیر من الص�ادین  �مارس هذا الفن الصخري 

                                                                                                                                                                                     
Eiodie de Faucamberge, Le sitenoe'olithique ……, p.p.106-108. 

�عد الفخار من أهم اختراعات العصر الحجري الحدیث لحاجة أصحا�ه لتخز�ن الفائض من اإلنتاج الزراعي ، كذلك لعمل�ة الطهي، -53
أما رؤوس السهام فإنها تعني صغر حجم الحیوانات المصطادة من ناح�ة وسهولة نقلها من ناح�ة أخرى، وقد تعددت أشكالها وأحجامها 

فؤوس الحجر�ة المصقولة انفرد بها هذا العصر، لكنها جاءت �شكل مسماري مفلطح، وهي صغیرة الحجم وذلك حسب استعمالها، وال
 نوعًا ما، لكي تناسب مع طب�عة المجتمع الجدید المعتمد على الزراعة والرعي. (المترجم).

زلي قد�م مستقل للفخار في الجبل وقد أرخ فخار أبو تمسة إلى النصف الثاني من األلف�ة السا�عة ق.م مما یؤكد وجود انتاج من
 األخضر. =

 ؛133-125، ص ص I= راجع: رشید الناضوري، المغرب الكبیر، مجلد 
E'lodie de Faucamberge, Le site ne'olithique……, p.p. 107-108. 

ثالث سنوات أكد  ) مع فر�ق العمل الذي یرأسه في منطقة األكاكوس لمدة1990-1988أثناء مشاركتي ((Mori)حدیث مع موري -54
أن أجمل فن في األكاكوس محلى النشأة والموضوعات، وخیر دلیل على ذلك هو وجود الفن الصخري في هذه المنطقة مكتمًال بداءًا 
من مرحلة الحیوانات الكبیرة (المفترسة والبر�ة) عندما كان المناخ غیر مناخ الیوم، ثم مرحلة الرؤوس المستدیرة مرورًا �مرحلة ال�قر 

 ومرحلة األحصنة، وأخیرًا مرحلة الجمال التي تعني التصحر والجفاف. (المترجم).
وأن موهجاج: (مكان الحجاج في لغة الطوارق �قع هذا الموقع المشهور في وادي تشو�نت أحد أشهر مناطق الفن الصخري في -55

لى ست مناطق، ووان موهجاج ع�ارة عن ملجأ األكاكوس، و�قسمه موري حسب أعمال الفن الصخري ف�ه، خاصة الرسومات الملونة إ
م، وهو یوفر حما�ة 12م، وعمقه 60صخري تكون �فعل عوامل التعر�ة عند نها�ة وادي تشو�نت في سهل واسع، وطول هذا الملجأ 

لة م، وفي واجهة هذا الموقع �الحظ وجود سلس2,80ممتازة ضد األمطار، وسطحه منخفض عن سطح الوادي المشرف عل�ه �حوالي 
على موم�اء صغیرة ، كذلك على �قا�ا  1959من الكتل الحجر�ة المنهارة التي تشكل ما �ش�ه درابز�ن غیر منتظم، وقد عثر ف�ه سنة 

 ه�كل عظمي �شري مؤخرًا، إضافة إلى الرسومات والصناعات الحجر�ة وال�قا�ا الحیوان�ة المختلفة، كذلك الكسر الفخار�ة. (المترجم).
 . 213، 199، 196، 176-174درارت أكاكوس، ص ص راجع: موري، تا

هو ع�ارة عن تلك النقوش والرسومات الملونة التي تز�ن جدران الكهوف والمالجئ الصخر�ة وأسطح الصخور الم�عثرة في أرجاء -56
ها إلي معرفة األلوان الصحراء الكبرى، خاصة في الجزائر ولیب�ا، وتعد النقوش أقدم منالرسومات وذلك لسهولة تنفیذها وعدم احت�اج
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وعلى ضوء نتائج هذه األعمال أرى أن معظم المواقع التي عثر فیها على فن تجر�دي وغائر في فزان 
یجوز تأر�خها إلى الفترة القفص�ة ول�س  (Graa))57(ي جراجاوفي الشمال وفي الموقع الذي اكتشف مؤخرًا في واد

العصر الحجري الحدیث ، كذلك لم تؤرخ �التحدید الفترة االنتقال�ة من الجرافیت�ة المتأخرة إلى العصر الحجري 
 الحدیث في جنوب إ�طال�ا أو صقل�ة.

سنة  8,000نان�ة م�كرًا قبل وقد اتضح أن استئناس ال�قر ومعرفة الفخار قد جاء إلى كر�ت والجزر الیو 
مضت، ومن المحتمل أن تكون هناك هجرات لهؤالء المزارعین من إ�طال�ا عن طر�ق أسالف القفصیین جنو�ًا إلى 

، وفي جم�ع األحوال فإن كل األدلة تشیر إلى أن الضأن واأل�قار لم )58(تونس، ومن ثم انتشروا إلى منطقة فزان
، وقد بدأ تشا�ه واضح في النصف الثاني من العصر )59(في شمال أفر�ق�ا یتماستهجانهما من حیوانات محل�ة

                                                                                                                                                                                     
وتراكیبها، وتعد منطقة األكاكوس ووادي متخندوش وأعمال ج�ال بن غن�مة والهروج وجبل العو�نات من أشهر مناطق الفن الصخري 

 في لیب�ا. (المترجم).
 .62-35، ص ص 1973راجع: عبد الكر�م عبد هللا، فنون اإلنسان القد�م، �غداد، 

:على األرجح أن الموقع المقصود هو حقفةالمقرنات (حقفة سعید بوعاشور) كما هو معروف بین الموقع الفني في وادي جراجا-57
كم على الضفة الغر��ة لوادي ملجة قبل التقائه بوادي جراجا (قراقة) �مسافة 4السكان المحلیین وهو �قع شمال غرب شحات �حوالي 

م، 8.20م وارتفاعها 10.58م، واتساع فتحته 12.65× م 10.23ه م تقر��ًا، والكهف ع�ارة عن تجو�ف كبیر ش�ه دائري أ�عاد250
م اكتشف هذا الموقع من قبل المواطنین الذین أبلغوا �اراد�س اإل�طالي الذي زاره أكثر من مرة وأعد حوله 1964وفي منتصف عام 

ش، واقتصرت أعمال الفن هذه على ثالث دراسة میدان�ة علق علیها ما كبیرني، خاصة ما یتعلق بتار�خ أعمال الفن المتمثلة في النقو 
مجموعات تمثل موضوعًا واحدًا متجانسًا یتمثل في مشهد لحیوانات مختلفة أنواعها، هي اال�قار والودان والثیران، وكانت الس�طرة فیها 

فاء نقوش الحیوانات من حیث العدد لأل�قار ، وتخلو األعمال من أي مشاهد �شر�ة أو اجتماع�ة أو حیوانات مفترسة، ونظرًا الخت
الكبیرة من أسود وفیلة وحمار وحش ونعام وزرف، التي كان �عضها �ع�ش في المنطقة في أعمال الكهف فیبدو أن أعماله الفن�ة قد 

 تكون متأخرة زمن�ًا. (المترجم).
: المنظمة العر��ة للتر��ة راجع: صالح ون�س عبدالنبي، "نقوش وادي الكوف"، النقائش والرسوم الصخر�ة في الوطن العر�ي، تونس

؛ داود 141-133؛ سعد عبدهللا بوحجر، مواقع ما قبل التار�خ في الجبل األخضر، ص ص 271-269م، ص ص 1997والثقافة،
 .21، ص 1989حالق، أوشاز األسالف، بنغازي: مطا�ع الثورة، 

أنجفت وأص�حت منطقة طرد ال جذب وكذلك نحو لماذا ال تكون عمل�ة االنتشار قد بدأت من مناطق الصحراء نحو الشمال �عد -58
مصا�ات الود�ان وقرب الواحات والعیون وال�حیرات، خاصًة وقد اكتشفت فیها دالئل االست�طان واالستقرار منذ فترات قد�مة جدا ترجع 

 إلى الثقافة الحصو�ة منذ أكثر من ملیون سنة ؟. (المترجم).
مال أفر�ق�ا: إن العثور على �قا�ا عظ�مة لأل�قار البر�ة والماعز في العدید من المواقع األ�قار والماعز وعمل�ة االستئناس في ش-59

اللیب�ة خاصة في مواقع الجبل األخضر (هوي إفط�ح وحقفة الض�ع وحقفة الطیرة )، كذلك العثور على نقوش لها، وهي بر�ة في 
األخرى، ثم الظهور الجدید لهذه األ�قار أ�ضًا في الفن الصخري العو�نات التي بدورها تمثل دور الصید، وفي �عض المواقع األثر�ة 

وهي مستأنسة في األكاكوس والعو�نات و�ز�مة، إضافة للعثور على عظامها التي دلت على أنها في حالة االستئناس، من هذا نعتقد 
ع وجود تخصص كبیر حتى اآلن في كثیر من بوجود فترتین، األولى كانت األ�قار فیها بر�ة، واألخرى كانت األ�قار فیها مستأنسة، م

األقطار األفر�ق�ة (خاصة السودان) في تر��ة األ�قار حیث==وجدت ق�ائل عرفت �اسم ال�قارة وعالقتها مع األ�قار مستمرة حتى اآلن، 
 كما أن منطقة شمال أفر�ق�ا قد تكون إحدى مناطق استئناس األ�قار في العالم القد�م.
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سنة مضت) بین حضارتي قور�نائ�ة والمغر�وخاصة في الفن  6,000 -5,000الحجري الحدیث (ما بین 
الصخري والصناعات الحجر�ة وأنماط الفخار، �اإلضافة إلى ذلك كان هناك تشا�ه في تسر�حة الشعر والمال�س 

 .)60(تي فزان والمغرببین منطق

خالصة القول: �مكن القول �أن لیب�ا شاركت �عض البلدان األفر�ق�ة في العثور على أدلة لظهور اإلنسان 
سنة مضت أعداد كبیرة من مجموعات ص�ادي  90,000، كما أن قور�نائ�ة  قد سكنتها منذ حوالي )61(األول

ي الصناعة الحجر�ة في ذلك الوقت، وقد استوطنت العصر الحجري القد�م الذین امتازوا بتقن�ات عال�ة ف
مجموعات �شر�ة جدیدة هذه المنطقة قبل أن �حدث تطور مماثل في الثقافة في شرق وجنوب غرب أورو�ا، ر�ما 

، ور�ما عرفت التقن�ات الجدیدة من )62(كانت هذه المجموعات التي استوطنت برقة ذات أصول مصر�ة أو سور�ة

                                                                                                                                                                                     
 نطقة الجبل األخضر �األ�قار حتى یومنا هذا وما تلع�ه من دور مهم في ثقافتهم. (المترجم).وكذلك اهتمام سكان م

إن هذا التشا�ه راجع إلى وحدة  الجنس واألصل، إضافة إلى كونهم �ع�شون في بیئة واحدة ، وٕان وجدت فیها اختالفات �س�طة، -60
لتأثر مع الجیران ، ووجود فوارق محل�ة بین أجزائها، فعدم وجود حواجز وهذا ر�ما یرجع إلى كبر مساحة المنطقة وعمل�ات التأثیر  وا

طب�ع�ة كبیرة تقف حاجزًا في وجه عمل�ة االنتقال جعل حركة السكان في أرجاء الصحراء الكبرى أمرًا سهًال، وما التشا�ه بین أعمال 
ر واألغنام إال دلیل على ذلك ، وما التشا�ه في الفن الصخري في تاسیلي �الجزائر واألكاكوس في ذلك القرص بین قرون األ�قا

 األشكال ال�شر�ة بین منطقة تی�ستي وواحة بز�مة وج�ال العو�نات إال دلیل آخر على هذه الوحدة. (المترجم).
 Van Noten, Rock Art of Jebel Uweinat, Austria 1978, Anglo Pesce, "Prehistoric Carvings of theراجع: 

, Vol. V, 1968;Libya Antiquain southern Cyrenaica",  Jebel Bzema 
Willam H., Geology, Archaeology and Prehistory of the southwestern Fezzan, Italy, 1969. 

األول في لیب�ا: وٕان اختفت عظامه ولم ُ�عثر علیها حتى اآلن، وهذا ر�ما یرجع لصعو�ة االحتفاظ بها في  دالئل ظهور اإلسان-61
�اطن األرض، أو قلة الحفر�ات التي اقتصرت على مناطق معینة من لیب�ا ولم تشملها كلها ، إال أن هذا لم �حرم لیب�ا من آثاره 

الخاصة �منطقة بئر الدوفاني، كذلك مجموعة الفؤوس الحجر�ة الس�عة  (Pebble Culture)المتمثلة في مجموعة األدوات الحصو�ة 
في توكرة وفي وادي اآلجال و�ئر الحرش قرب الكفرة وفؤوس جبل أركنو جنوب شرق الكفرة، وقد �أتي المستقبل �ما هو أفضل من ذلك 

 . (المترجم).
 ;Mcburney, Prehistory and Pleistocene Geology……, PP.172-173راجع:     

؛ سعد بو حجر مواقع ما قبل التار�خ في الجبل 142-129محمد مصطفى �ازامة، لیب�ا في عصور ما قبل التار�خ، ص ص 
 .181-178األخضر ، ص ص 

إن استخدام كلمة ر�ما كانت ذات أصول مصر�ة أو سور�ة یجعل الموضوع مفتوحًا ومقرونًا بنتائج حفر�ات جدیدة قد تغیر هذا -62
لرأي خاصة وأن عمل�ة االست�طان في لیب�ا بدأت منذ أكثر من ملیون عام واستمرت حتى اآلن، وما نتائج حفر�ات هوي إفط�ح وحقفة ا

الض�عة وحقفة الطیرة وسیدي كر�م القر�اع وقصة مراحل الفن الصخري في األكاكوس،= =وأعمال الفن الصخري في العو�نات وج�ال 
إال دلیل كاف على ذلك، ولكن هذا ال �عني حدوث هجرات ونزوج منها في فترات معینة ثم الرجوع إلیها بن غن�مة ، ووادي متخندوش 

ق.م، وأص�حت مستعمرة إغر�ق�ة مزدهرة، كذلك ینطبق القول على 631كما حدث مع الق�ائل اللیب�ة عندما استوطنت مصر قبل 
واقع الفن الصخري في بز�مة والكفرة وتی�ستي والجبل األخضر ومزدة الفن�قین في الغرب، وال ننسى حضارة الجرامنت في الجنوب وم

 وترهونة والهروج السود والب�ض والجغبوب، ومناطق أمساك مرزق والجنوب وغدامس ودرج . (المترجم).
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سنة  10,000لمتوسط وهناك احتمال لنزوج وهجرة الص�ادین من صقل�ة قبل حوالي أورو�ا عن طر�ق شرق ا
 ق.م ت�ع هؤالء القوم الرعاة األوائل خاصة رعاة ال�قر. 7,000، وفي حوالي )63(مضت أ�ضاً 

سنة مضت كانوا ص�ادین، رعاة، فنانین  100,000و�مكن القول �أن جم�ع سكان لیب�ا منذ حوالي 
ي العادات والدم مع سكان مصر والمغرب، وجزء قلیل منهم اشترك في العادات والدم مع طب�عیین، اشتركوا ف
، وقد دلت الدراسات على أن شعوب لیب�ا القد�مة كانت لهم صالت ثقاف�ة مع الجزر التي )64(شعوب أواسط أفر�ق�ا

 . )65(تقع شمال ال�حر المتوسط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د مرحلة من أهم إن الرأي القائل �أن كل شيء قادم من أورو�ا أص�ح أمرًا مشكوكًا ف�ه خاصًة ف�ما یتعلق برعاة ال�قر، ألن وجو -63

مراحل الفن الصخري الصحراوي عرفت �اسم مرحلة ال�قر في األكاكوس، كذلك وجود مرحلة الرعي المختلط بین ال�قر والماعز في 
العو�نات ، ومرحلة ال�قر المتأخرة في بز�مة، وأ�قار حقفة المقرنات ورأس الجمل، وأ�قار وادي زازا في الجبل األخضر، إضافًة إلى 

العظ�مة التي تمثل هذه النوع�ة من الحیوانات في هوي إفط�ح وحقفة الض�ع وفي حفر�ات موري في ج�ال األكاكوس ، كلها  ال�قا�ا
مؤشرات قد تعني أن أصحاب هذه الحضارة سكان محلیون، و�جب التذكیر هنا �أن ال�عثات األورو��ة عندما بدأت العمل في لیب�ا كان 

ق من أورو�ا واتجه جنو�ًا نحو القارة األفر�ق�ة، لكن اكتشاف أقدم اله�اكل ال�شر�ة في أفر�ق�ا، والعثور من أهم أفكارها أن كل شيء انطل
 على أقدم التقن�ات الحجر�ة وصناعة الفخار فیها، كل ذلك جعل اآلراء تتجه أالن إلى أن أفر�ق�ا مهد الحضارات . (المترجم).

؛ محمد 169-164جر، مواقع ما قبل التار�خ في الجبل األخضر، ص ص ، سعد بوح247راجع: موري، تادرارت أكاكوس، ص 
 ؛177-164مصطفى �ازمة، لیب�ا في عصور ما قبل التار�خ، ص ص 

F.V.Noten, Rock Art of Jebel Uweinat, PP. 20-22; 
A Desio, "I L Tebesti Nord-Orientaie", IL Sahara Italiano,Roma.PP. 128-160. 

ر علیها في لیب�ا والمناطق المجاورة لها، كذلك في �عض األقطار األفر�ق�ة تؤكد اشتراك سكان هذاالقطر األفر�قي هناك دالئل عث-64
 مع سكان �عض األقطار األفر�ق�ة األخرى في كثیر من العادات والتقالید والتقن�ات الحجر�ة منها على سبیل المثال:

) وتقن�ة أخرى وجدت في جنوب أفر�ق�ا ترجع للفترة نفسها، 80,000-65,000في لیب�ا ( التشا�ه بین تقن�ة ما قبل األور�جانس�ة -
كذلك أن نصالها متواز�ة األضالع المضرو�ة من مادة الصوان عثر على نظائر لها في مصر، وفي لبنان وسور�ا وفلسطین 

 أ�ضًا.
 العثور على األدوات العتر�ة في مواقع عدیدة من لیب�ا. -
 ت القفص�ة والوهران�ة إلى األجزاء الشرق�ة من لیب�ا .وصول التأثیرا -
 العثور على ما �شیر إلى وجود نوع من االتصال بین اللیبیین والمصر�ین في فترات ما قبل األسرات والدولة القد�مة. -
 اتصال سكان هوى إفط�ح �الحضارات المصر�ة خاصة مرمیدة غرب الدلتا والفیوم.= -
 35,000النو�ة السفلي (السودان) على صناعات حجر�ة من نوع األدوات الض�عان�ة المؤرخة �حوالي  العثور في خور موسى في -= 

 سنة مضت في كهف الض�ع في الجبل األخضر.
 وصول الصناعة الوهران�ة الشرق�ة في الجبل األخضر إلى الواحات المصر�ة الغر��ة خاصًة الواحات الخارجة. -
 ق.م. 5,000ى إفط�ح، كذلك التأثیرات المصر�ة التي �مكن تأر�خها �حوالي سنة وجود تأثیرات مغر��ة على فخار هو  -
اشتراك �عض المواقع اللیب�ة مع مواقع مغر��ة في العدید من األسالیب الفن�ة والمواض�ع التي تحدث عنها الفنان اللیبي عند تنفیذه  -

 ألعمال الفن الصخري على جدران الكهوف والمالجئ وأسطح الصخور.
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ا تقدم یتضح أن المواقع اللیب�ة كانت محطة النتقال كثیر من التأثیرات من المغرب إلى المشرق، ومن الشرق إلى الغرب، ومم

وأنها استقبلت كثیر من التأثیرات من فلسطین ولبنان وسور�ا وأورو�ا، وفي هذا الصدد تجدر اإلشارة إلى أن ثقافة كهف الض�ع قد 
ونس، واشتراك المواقع اللیب�ة في حرفة الرعي مع نظارها في المغرب العر�ي، كذلك وجود وجه وصلت حتى جنوب شرق الجزائر وت

الش�ه الكبیر بین فخار الفیوم أ، وفخار هوى إفط�ح، و�ین رؤوس  السهام أ�ضًا، وقد تكون هذه األدلة كاف�ة لتبرهن على الوحدة 
 ال�شر�ة في الشمال اإلفر�قي. (المترجم).

وقع أبو تمسة من نتائج منها ارت�اط منطقة الجبل األخضر �الحضارة المصر�ة في كثیر من األمور منها طرق تصن�ع ووفق ما قدمه م
األدوات الحجر�ة وتدجین الحیوانات ، إضافة لكون مصر كانت �مثا�ة معبر لكثیر من التأثیرات القادمة من المشرق نحو لیب�ا (اقل�م 

 برقة).(المترجم )
 ؛156-143، 132-125، 106-100مواقع آثار ما قبل التار�خ في الجبل األخضر، ص ص راجع سعد بوحجر 

E'lodie de Faucamberge, Lesite neolitique……, p.p.106-107. 
حول هذا الموضوع �مكن العودة لمقالة : د. رجب عبد الحمید األثرم، العالقات اللیب�ة الیونان�ة قبل تأس�س قور�ني، التي احتوت  -65
ى العدید من األدلة األثر�ة والملحم�ة واللغو�ة واألسطور�ة عن هذه العالقات ، من أهمها المقابر الدائر�ة في كل من شرق لیب�ا عل

 وسهل م�سارا في جز�رة كر�ت.
، طرابلس 2ع. ق.م"، مجلة ال�حوث التار�خ�ة،631راجع: رجب عبد الحمید األثرم، "العالقات اللیب�ة الیونان�ة قبل تأس�س قور�ني عام 

 .107-91، ص ص 1992: مركز جهاد اللیبیین، 
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 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

المجلة العلمیة للدراسات م2021/  السادسالعدد 

 ق.م"1058-1570األسطول الحر�ي في مصر القد�مة "الدولة الحدیثة أنموذجا                

  

 أ.بلع�اس محفوظي                                                                          

 -2الجزائر–جامعة أبو قاسم سعد هللا                                                                   

 

 :ال�حث ملخص

اتخذ المصري القد�م كل الوسائل الممكنة للدفاع عن نفسه وأمالكه ضد أي خطر یهدده، مما جعله �قوم ببناء أسطول 

تواجهه و�مكنه من حما�ة حدوده، بل و�دفعه الى التوسع و�ناء امبراطور�ة حر�ي �ستط�ع بواسطته صد المخاطر التي 

 مصر�ة مترام�ة األطراف كما حدث في عهد الملك "تحتمس الثالث".

وكان لألسطول الحر�ي أهداف رئ�س�ة خالل المرحلة االمبراطور�ة وهي نقل القوات واإلمدادات الى �عض المناطق 

ة، وهذا ماحدث �الفعل في حروب المصر�ین ضد �ر�ا �الدعم اللوج�ستي للقوات المحار خاصة ال�عیدة، وهو ما�عرف عسك

الهكسوس فقد استخدم األسطول النهري كناقل للعتاد الحر�ي والجنود المتجهة الى شمال شرق الدلتا حیث عاصمة  

ت ال�عیدة، وكذلك خوض الهكسوس "أفار�س" وكانت هذه الطر�قة أوفر للجهد والوقت خاصة في قطع كل هذه المسافا

المعارك ال�حر�ة واالشت�اك مع سفن العدو وقد ظهر هذا الدور بوضوح في معارك رمس�س الثالث مع شعوب ال�حر، كما 

كانت هناك مهام أخرى لألسطول الحر�ي ال تقل أهم�ة مثل تأمین الرحالت التجار�ة و تأمین أمالك مصر ال�حر�ة 

 مختلفة.ومرافقة رحالت ومواكب الملوك ال

 

Abstract꞉ 

The ancient Egyptian took all possible means to defend himself and his properties 

against any threat to him, which led him to build a war fleet by which he can repel the 

risks Confrontation him and enable him to protect his borders, and even pushes him to 

expand and build a vast Egyptian empire, as happened during the reign of King Tuthmosis 

the Third. 

The war fleet had major objectives during the imperial phase, namely the transfer of 

forces and supplies to some areas especially remote, which is known militarily as logistical 

support for the oyster forces, and this has already happened in the wars of the Egyptians 

against the Hyksos. "Avares" This method was more economical for effort and time, 
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especially in traveling all these far distances, as well as fighting naval battles and clashing 

with enemy ships. This role clearly appeared in the battles of Ramses III with the peoples 

of the sea, as there were other tasks of the war fleet of no less important such as securing 

Commercial trips and securing Egypt's marine properties and accompanying the trips and 

processions of different kings. 

 

 المقدمة:

صور وصفت العدید من الكتب التقن�ات المختلفة المعتمدة علیها في مصر في بناء األساطیل الحر��ة استخلصت من 

وفیرة ألنواع السفن المستخدمة في العصور الفرعون�ة مشاهد في مقابر ومعابد اص�حت مصدرا دق�قا للعدید من التفاصیل 

 الفن�ة للسفن والتي اضافت دراستها الكثیر من المعلومات في فهم تقن�ات صناعة األساطیل الحر��ة المصر�ة القد�مة.

حظ أن عصر الدولة الحدیثة �عتبر قمة العصر الذهبي لل�حر�ة ولصناعة ومن خالل المصادر الماد�ة واألدب�ة نال

السفن في مصر القد�مة، حیث یتمیز �صفة عامة �كثرة بناء واستخدام األساطیل ال�حر�ة الضخمة، �حیث سجلت 

لوك هذا صناعة السفن خالل هذه الفترة درجة مرموقة من التطور والتقدم �سبب اتساع أرجاء االمبراطور�ة، وحرص م

العصر خاصة ملوك األسرة الثامنة عشرة على دعم نفوذ مصر العسكري في كافة أرجاءها وتأكید س�طرتها على ال�حر�ن 

األحمر واألب�ض المتوسط، ولعل خیر دلیل حول ماحققته هذه الصناعة من تقدم ماأقدم عل�ه تحتمس الثالث خالل 

الى توس�ع نطاق االمبراطور�ة المصر�ة الى غا�ة منطقة الفرات، والتي  مرحلة اإلعداد لحملته العسكر�ة التي كانت تهدف

 اهتم �مدینة "منف" واتخذها مركزا لألسطول المصري .

وحتى �مكن الوفاء بهذه االحت�اجات ال�حر�ة الضخمة وهذه األعداد المتزایدة من األساطیل الكبیرة توسعت الدولة في 

ي كانت منتشرة ب�عض مناطق مجرى النیل وسواحل ال�حر�ن، استعملت األساطیل انشاء وتدع�م ترسنات بناء السفن الت

الحر��ة في العدید من النشاطات العسكر�ة منها ماذكر في سیرة أحمس بن أ�انا الذي قضى جل ح�اته المهن�ة في خدمة 

ضد شعوب ال�حر وعلى  األسطول المصري، وصف فیها المعارك الحر��ة ال�حر�ة في النو�ة وفي أفار�س كما استخدمت

الرغم من التار�خ الطو�ل لألساطیل الحر��ة المصرة فإن أول تصو�ر واضح �عود الى عصر الدولة الحدیثة و�الض�ط الى 

 فترة رعمس�س الثالث في مدینة ""هابو".

" تناولت ق.م1570/1085وهذه الورقة ال�حث�ة �عنوان األسطول الحر�ي في مصر القد�مة "الدولة الحدیثة أنموذجا

فیها: الى التعر�ف �األسطول الحر�ي خالل مرحلة الدولة الحدیثة �حكم مالقاه من اهتمام لدى ملوكها �عد طردهم 

للهكسوس وانتهاجهم لس�اسة التوسع، ثم الحدیث �عدها على طاقم األسطول الحر�ي وك�ف�ة التدر�ب عل�ه، أما في األخیر 

 عن طر�ق األسطول الحر�ي سواءا في الداخل وفي الخارج. التطرق الى الحمالت العسكر�ة التي تمت
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I-:األسطول الحر�ي  

عرف األسطول الحر�ي اهتماما كبیرا لدى ملوك الدولة الحدیثة خاصة �عد طردهم للهكسوس، وانتهاجهم لس�اسة 

صعو�ات التنقل وتحقیق  في تذلیلهو أول من أدرك أهم�ة القوات ال�حر�ة  "تمس الثالثتح"التوسع ، فكان الملك 

، وكذا وجود النیل األب�ض المتوسط واألحمرلموقع مصر المطل على ال�حر�ن  كما كان انتصارات ساحقة على العدو، 

الذي اعتبر العصر الذهبي  في عصر الدولة الحدیثةخاصة ،  )1(تطور السفن وتكو�ن األساطیل ال�حر�ة دور مهم في

 .)2(العصر �صفة عامة �كثرة بناء واستخدام األساطیل الضخمة لمختلف أنواع السفنوتمیز هذا لل�حر�ة المصر�ة 

و�بدو أن تطور السفن المصر�ة قد نتج عن العالقات الوث�قة بین مصر وغر�ي آس�ا حیث كانت هناك األخشاب 

 لیتفادواس�ا عبر ال�حر إلى غر�ي آفي نقل القوات الحر��ة  التي استخدمها المصر�ون الالزمة لصناعة السفن الكبیرة، 

وحتى في مرحلة األسرات لنقل الجنود ل�الد  ،وذلك منذ فترة م�كرة من تار�خهم ،السیر الطو�ل عبر طر�ق حورس الحر�ي

في الحمالت  مهمي الدولة الحدیثة دور أفي هذه المرحلة  األسطول الحر�يو�ذلك لعب  ، )3(النو�ة عن طر�ق نهر النیل

 .)4(العسكر�ة خارج مصر

من سالح المشاة وسالح المرك�ات الحر��ة، والجدیر �الذكر  )5(هذا الدور األساسي المتمثل في نقل القوات العسكر�ة 

نفر" قد حملت اسم "االسطبل" وهو اسم �شیر -حدى السفن  المصر�ة التي بنیت في القاعدة ال�حر�ة المصر�ة "بروإأن 

المؤن واإلمدادات لمسافات طو�لة، و�قوم �االشت�اك مع ، وكذا نقل )6(الحر��ةإلى نقل الخیول الخاصة �سالح المرك�ات 

: فئة لخوض المعارك وفئة لنقل الجنود تتمثل فير�ع فئات أو�تكون األسطول من ، )7(العدو إن احتاجت الضرورة

كما وجدت أحواض كبیرة  ة،وفئة لنقل ال�ضائع التجار�ة والصناع� ،وفئة لنقل الملك وحرسه وحاشیته ،والمعدات الحر��ة

شیدت بها مراكب األسطول المصري وقد سجلت إحدى البرد�ات أنواع الخشب التي صرفت نفر �منف،  -في میناء برو

سیوط الموالي لألهناسیین أأمیر  ، "تف.یب"كما أشیر إلى معركة �حر�ة بین  ،لرئ�س بنائي المراكب لمدة ثمان�ة أشهر

  .)8(في عرض نهر النیل ضد الطیبیین

II-:طاقم األسطول  

 �عتبر طاقم األسطول الحر�ي ال�حري من مكونات ال�حر�ة المصر�ة إذ یتكون من مسیر�ن �شرفون على الخدمة عل�ه،

ضف لهم الجنود المجذفین وتشكیلة من الج�ش المحار�ة  فنذكر منهم ر�ان األسطول والض�اط المساعدین وحاملي العلم،

حیث كان بل كانت على عالقة وث�قة  ،التشكیلة المتكونة من طاقم األسطول لم تكن منفصلة على القوات البر�ةهذه  ،

في كان إذ  ،هناك نوع من التداخل بین أفراد هذین الفرعین الرئ�سین في الج�ش المصري خالل عصر الدولة الحدیثة

طاقم السفینة و�تكون ، )9( كذلكالعكس ى سالح المشاة وكان لإن ینتقلوا أض�اط وجنود القوات ال�حر�ة (األسطول) نمكاإ

جندي وعلى رأسهم حامل علم وضا�ط من رت�ة قائد  )200(في السفینة الكبیرة حوالي مائتي  عددهم  من �حارة المقاتلة

عهد  فيفهناك  ،)10(فیها كانأكثر شهرة من التي إلى أخرى سفینة  من  �االنتقالتتم  ةار ال�ح ترق�ة كان و  �حارة،
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 و و"واضح في العدل" ر�عة التال�ة على التوالي "نجمة منف"ألعالم عمل في السفن احد حملة األأتب الثالث اسم و منحأ

،  )11(هي �ارجة الملك وتحمل علم األمیرال�ة كما تسمى في عصرنا هذا األخیرة"والحاكم القوي" و"آتون" والسفینة 

 األسطول وفقا لمهامهم.وسنحاول عرض �عض من مجموعة طاقم 

  :رئ�س األسطول-1

وهذه الرت�ة ال�حر�ة الكبرى "رئ�س  ،كانت السفینة الحر��ة تخضع عادة ألحد ك�ار الض�اط أي قائد طاقم السفینة

أشرعة أسطول الفرعون" هي تضارع في عصرنا الحالي مرت�ة األمیرال، ولكن الملك هو المشرف األعلى على األسطول 

 .)12(برمته، ولذا فإن جم�ع ك�ار قادة ال�حر�ة كانوا ملزمین �المثول أمامه لتقد�م تقار�رهم

هر تحت إمرة ضا�ط، أما لقب الضا�ط المدیر العظ�م، ف�ظهر أنه كان �منح وقد كانت كل سفینة "دبت" على ما �ظ

وهذا الضا�ط الكبیر البد أنه كان "رئ�س األسطول" على أننا نجد  ،لضا�ط عالي الرت�ة تحت إمرته كثیر من الض�اط

ا، والواقع أن ك�ار رتب عال�ة جد وهذه األلقاب كان �حملها ض�اط ذو ،رئ�س األسطول""و "كذلك لقب "مدیر األسطول

وقد كان األسطول مقسما الى طائفتین من  رجال األسطول الحر�ي كانوا �حملون لقب "مدیري �حارة السفن العظ�مة "

 . )13(السفن ومن أجل ذلك �طلق على األسطول كله اسم األسطولین ال�حر�ین

 :ال�حارة-2

شهده البر، فقد تمرس المصر�ون على ركو�هم منذ فجر لقد شهد النیل وال�حر�ن من نشاط العسكر�ین المصر�ین ما 

فقد صور ال�حارة  ،ال�حر�ة همهم تدر��اتأ الس�احة والتجذیف من  ، كما كانت)14(تار�خهم القد�م ونقلوا عل�ه الجنود والعتاد

األسطول الحر�ي ال�حارة الموجودین في و  ،)15(ر في تنظ�مات وتشك�الت تش�ه تشك�الت الج�ش البري حوالجنود على ال�

ذلك أن ال�حارة ل�سوا كجنود الج�ش البري مجندین بل  )كتی�ة مجندة("عبر نفرو"  �اسملق علیهم اسم "عبر" ولم یلقبوا �ط

عصر الدولة الحدیثة �شرف  فيوكانت هناك سر�ة أو فصیلة إلعداد ال�حارة المصر�ین  ،)16(إنهم كانوا جنودا محترفین

كما �ستخلص من لقب "حامل العلم" "من سو" الذي كان �طلق عل�ه لقب "مدرب  ،)17(یرعلى تدر�بها ضا�ط �حري كب

، وهناك مهام أخرى لل�حارة منها: مجدفون )19(، وقد سمیت هذه الفرقة �اسم "سر�ة تر��ة ال�حارة")18(فرق ال�حارة"

السفینة المقاتلة إنما كان یتكون من �حارة من الجدیر �اإلشارة  إلى أن طاقم  ، ولعلأولون، مالحون، عمال شراع  وغیرها

ومدر�ا على رأسهم حامل علم وضا�ط من رت�ة  )21(، یبلغ عددهم في السفینة الكبیرة حوالي مائتي جند�ا)20((خنیت)

 .)22(قائد �حارة "حرى خنیت"

دائهم نق�ة قصیرة ش�ك�ة وقد تم تمییز ال�حارة الذین تدر�وا تحت إشراف حملة األعالم عن ال�حارة العادیین، �ارت  

الشكل كما وضعت قطعة جلد�ة مر�عة الشكل فوق مقاعد التجدیف لمنع االحتكاك وتثبیت موضع المجدف أثناء 
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التجذیف وعثر على منظر في مقبرة "حوى" �ظهر في مجموعة من ال�حارة یرتدون تلك النقب وتسیر المجموعة خلف 

 . )23(حامل العلم

لم لكن  ، في سن محددة�كون  تدر�ب أوالد جنود الج�ش نالحظ أنات العسكر�ة ال�حر�ة عند الحدیث عن التدر��و 

نه تدرب أ اهناس�أ في برد�ة  ذكری ،عندما حل محل والده  الملك أحمس فنجد مثال ،توضح ذلك تصلنا نصوص صر�حة

أن نفترض أن �حارة النیل العسكر�ین كلهم كانوا یتلقون ال ، ول�س من الضرورة �طب�عة الحال إ)24(وهو في سن العشر�ن

وكان من هؤالء من تشجعهم صفحة النیل الهادئة على  ،وأهلهم آ�ائهمتدر��ا خاصا فر�ما تناقل أغلبهم حرفة المالحة عن 

 واللهو تمر�نرغ�ة في ال أعمدة طو�لةتنظ�م معارك مفتعلة یتصادمون فیها �مراكبهم الصغیرة و�ضار�ون خاللها �

 ).1(أنظر الشكل.)25(والتسل�ة

 
وكان  ،تدر��ات الض�اط خالل روایته لقصة ح�اته "تمس الثالثتح"مصر وخل�فته  ملك "منحوتب الثانيأ "صور كما 

�عد هذه  أبوه قد تعمد أن یر��ه تر��ة حازمة تؤهله للمحافظة على الزعامة العسكر�ة التي حققتها مصر في عهده،

تدر��اته مع ال�حارة العسكر�ین واعتاد أن �سا�قهم و�تحداهم في التجذیف و�لغ من أمره ف�ما  "منحوتبأ"التدر��ات استكمل 

فرجعوا �عد نصف فرسخ  روى عن نفسه أنه خرج ذات مرة في قار�ه "الصقر" مع مائتي  �حار یجذفون ضد الت�ار،
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استمر یجدف وحده  �مجداف طوله أكثر من عشرة أمتار نحو ثالثة فراسخ  "حوالي ثلث میل" في غا�ة اإلجهاد بینما

 .)27(وكانت المراكب ت�حر من میناء في منف أحد الموانئ على الساحل الشمالي ،)26(كاملة "أي أر�عة أم�ال"

 سطول:ألطاقم ا ألقاب�عض -3

�ط ممتاز ضااأللقاب المختلفة التي �حملها ض�اط ال�حر�ة �ظهر أنها كانت تمنح من بین درجاتها رت�ة  هذه      

 ومن هذه المراتب نذكر �عضها: ،)28(نه كان لكل من الج�ش واألسطول ق�ادته الخاصةأومن ذلك یتضح  لألسطول،

أولى كان لقب "وعو" في اللغة المصر�ة القد�مة �طلق على   مرت�ة "وعو": •

أدنى المراتب في  حال�ا �مثل، )29("نفر" في اللغة العر��ة مراتب العمل في الجند�ة أو في ال�حر�ة وهو ما �عادل لقب

، كما ینسب النفر أو "وعو" إلى السفینة التي �عمل بها، ف�قال "وعو السفینة كذا" أو "عوخنیت" مضافا إلیها سلم الجند�ة

 .)30(اسم السفینة أو �غیر ذكر السمها

هذا اللقب أحد األلقاب  �عد  :واء""حامل اللّ  مرت�ة •

العسكر�ة التي ظهرت في عصر الدولة الحدیثة، كان �حمله ض�اط المشاة والمرك�ات الحر��ة والقوات ال�حر�ة، وقد كان 

یلي  ،)31(حامل العلم �قود فرقة عسكر�ة قوامها مائتي رجل، حیث كانت كل فرقة في الج�ش المصري لها علم خاص

وكان �شرف على  ،"حامل لواء تدر�ب فرقة المجدفین"  و�حمل عادة لقب ،على تدر�ب ال�حارة المشرف وهو  مرت�ة "وعو"

ذلك ألن  واآلخر "تاسر�ت" ولم �كن هناك من �حمل اللقبین معا في نفس الوقت ح�انا رجالن الواحد "حرى خنیت"أالفرقة 

   .)32(فقط المنصبین"وعو" تكون ألحد  الترق�ة من

لى "سا" كما إنما نراه في الج�ش كذلك ومن ثم فهو �ضاف إ هذا ولم �كن لقب حامل اللواء مقصورا على ال�حر�ة و 

وفي الحالة األخیرة یذكر غال�ا اسم السفینة ف�كون اللقب حامل  ،و �حر�ةأن كانت بر�ة إلى "خنیت" ل�میز الوحدة إ�ضاف 

ن حامل اللواء لسفینة هامة كان له مركزه االجتماعي الممتاز و�خاصة في أول�س من شك في  ،ةلواء فرقة السفینة الملك�

 .)33(حامل اللواء لفرقة المجدفین �سبق في ترتی�ه قائمة الموظفین طی�ة نفسه حیث أص�ح ،عصر الرعامسة

 "أو "مر" وثانیهما هو نفو"ولهما هو" أ هناك اصطالحان �عبر بهما عن قائد السفینة الحر��ة ، قائد السفینة: •

حد اللقبین بل كان �كتفي بذكر اسم السفینة الذي أح�انا لم �كن لقائد السفینة أو  كلمة "سفینة" ىلإالذي �ضاف  حرى"

 .)34(ل�ه اسم الشخصإیردف 

من وكان  األسطول ال�حري،ادة كان من ض�اط ال�حر�ة "المشرفین على السفن" �مثلون قسما من ق ض�اط ال�حر�ة: •

ولم �كن هناك انفصال  سطول،ألولعله كان �عني قائد ا ،"لقب المشرف على كل سفن الملك" أهم ألقاب ض�اط ال�حر�ة

بل كانوا �عملون في القوات  بین الض�اط والجنود العاملین في القوات ال�حر�ة و�ین أولئك العاملین في القوات البر�ة،
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والذي كان �حمل رت�ة حامل العلم في سر�ة المشاة ورئ�س االسطبل  و امنوت"والبر�ة في آن واحد ومثال ذلك "س ال�حر�ة 

 ).2(أنظر الشكل.)35(تب الثاني" قائدا لألسطولو منحأ" لفرقة من سالح المرك�ات الحر��ة ثم عینه الملك

 
 أعالم ورا�ات األسطول الحر�ي: •

المعتاد ألعالم السفن ع�ارة عن مركب دي لكل سفینة من سفن األسطول المصري علم خاص بها وكان الطراز     

كابینة �علوها علم صغیر على هیئة مروحة، وهو منقول من الصورة القد�مة للعلم األصلي "سر�ت"، و�عد علم السفینة 

 90الملك�ة المسماة "محبو�ة آمون" مثال جیدا لهذا النوع من األعالم، وهي سفینة المدعو "نب آمون" صاحب القبر رقم

ي الملوك �طی�ة حامل علم علیها والجدیر �الذكر أنه لم یوجد علمان متماثالن تماما وٕانما كان لكل علم شكله في واد

الخاص، وكانت منطقة تل العمارنة من المراكز الهامة لعمل مثل هذه األعالم في عصر الدولة الحدیثة، وفي معركة 

 .)36(وحدة من القوات ال�حر�ة المشاركة في المعركة �ما كانقادش إشارة لوجود أعالم السفن في فیلق "بتاح " والذي ر 

III- الحمالت العسكر�ة:األسطول و 

الماء في النیل ف�ما یتصل �المعارك التي دارت رحاها على صفحة  الكثیر من التفاصیلالنصوص التار�خ�ة  م تذكرل

على جدران المعابد ) ومع ذلك نجد العدید من الرسومات والنقوش الموجودة 37او ال�حر�ن االب�ض المتوسط واالحمر (

في النیل ضد الهكسوس في والمقابر تخلد �عض هذه المعارك، ونذكر منها معركة التحر�ر التي قادها ملوك المصر�ن 

كما كانت أكبر معاركهم في ال�حر المتوسط هي معركتهم في عصر رمس�س  ،دأوائل القرن السادس عشر قبل الم�ال
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صور ال�حارة  حیث ،وسوف نتكلم علیها �التفصیل في الحمالت العسكر�ة �النیل وال�حر�ن ال�حر،الثالث ضد شعوب 

 .)38(الجنود في معارك النیل وال�حر على البر في تنظ�مات وتشك�الت الج�ش البري 

   النیل: فيجرت معارك -1

المحتمل أن �عض األمراء المصر�ین  إال أن من ،ما �قرب من مائة سنةلس�ادة الهكسوس في مصر  استمرار رغم

�معنى أن مصر القد�مة  ،)39(لملوك الهكسوس خاضعینولكنهم دون شك  ،كانوا �حكمون أقال�مهم في �عض الجهات

مصر  أما ،الوسطى كان الهكسوس �حكمون حكما م�اشرا ففي الدلتا ومصر ،ثالث أقسام مقسمة إلى في عهدهم كانت

 .)40(ن ظلت مستقرة من الناح�ة العمل�ةإ و الهكسوس العل�ا فكانت خاضعة لت�ع�ة 

وعلى رأسها أمیر طی�ة لتحر�ر مصر من حكم هؤالء األجانب، من حكم الهكسوس نرى ه�ة وطن�ة سنوات ف�عد 

مرحلة هاذین الملكین السفن النهر�ة هذه الفي  وقد اعتمد ،ملوك األسرة السا�عة عشر من"سمُ اك"�عده  �أتيثم "سقنن رع" 

لى الدلتا إوالمعدات الحر��ة التي كان یتم تجهیزها ونقلها عیر النیل متوجهة من الوجه القبلي  للجیوشالضخمة كناقالت 

 وقد وجدت، الغزاة خارج د�ار مصر إلى ضرب وطرد الهكسوسسفرت في النها�ة أللق�ام �العمل�ات الحر��ة المستمرة التي 

من طی�ة س" كان ی�حر �سفنه من ناقالت الجنود وناقالت العتاد الحر�ي �طول النیل ن الملك "كامُ أ تثبت أدلة تار�خ�ة

س" مه "كامُ فعلى نصب تذكاري أقا ،)41(عمل�ات الحر��ةللنه كان �ستخدم سفینته كقاعدة أو  ،حتى الفرع الشرقي للدلتا

:"...أ�حرت شماال لضرب اآلسیو�ین...وقضیت اللیل في سفینتي وقلبي فرح... وضر�ت �معبد الكرنك نص �قول ف�ه

وقد ت�عهم في ذلك الملوك األوائل من عصر األسرة الثامنة عشر  ،)42(العدو ودمرت أسواره ... وكان جنودي كاألسود"

 .)43(الذین استخدموا نهر النیل في حمالتهم الحر��ة على �الد النو�ة لنقل القوات العسكر�ة 

إال  ،الملك (سقنن رع) من ملوك األسرة السا�عة عشر ابنوهو  "سخ كامُ أ"حمس أ  ، الملكالملكین هذین  �عدو�لي 

حدیثنا  محوروهو  ،)44(حمس) على رأس األسرة الثامنة عشر ألنه حرر مصر من الهكسوسأأي تون وضعه (أن مانی

تعتبر من أكبر  ومعركته ضد الهكسوس ،خالل الدولة الحدیثة لهذا العنصر حول الحروب الداخل�ة عن طر�ق نهر النیل

 .)45(المعارك ال�حر�ة على نهر النیل في أوائل القرن السادس عشر قبل الم�الد

عصر هذا الملك "أحمس" قمة العصر الذهبي لل�حر�ة ولصناعة بناء السفن في مصر القد�مة، إذ یتمیز �صفة  �عتبر

فقد  الحملة  عن تفاصیلأما ، )46(ة وغیرهانواع السفن من حر��أعامة �كثرة بناء واستخدام األساطیل الضخمة لمختلف 

 غلبأ كان عاصمة لهم، التي اتخذها الهكسوس أفار�س  مدینةطی�ة قاصدا شرق الدلتا حیث توجد  خرج الج�ش من

سطول ضخم من السفن النهر�ة المتخصصة في نقل الجنود ونقل الخیول والعتاد الحر�ي أمحموال على ظهر  الج�ش

ن قادة الج�ش من ك�ار أكما  ،تتقدم السفن األخرى التي حر��ة السفینة الواتخذ الملك مقر ق�ادته على ظهر  وغیرها،

أحمس بن "هم هؤالء القادة هما أ المتجهة نحو الشمال وكان عمالهم الق�اد�ة وهم على ظهر السفن أ الض�اط كانوا ی�اشرون 

 .)47(ق م)1470ق م/1550ي (حوال ق.م) وأحمس بن نخبت1500ق.م/1560(حوالي أ�انا
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النصر فتم له  ضد الهكسوسحر�ا  علن، وأ )48("أمون رع "اإلله  �اسمس كامُ  را�ة الجهاد من حمس األول"أ"تسلم فقد 

" الذي ذكرناه أحمس بن ا�انا" المدعو قادتهمقبرة أحد  الموجودة في  المعلومات، وهذا ما أكدته وأجلى العدو عن مصر 

لى ممف�س ثم تقدم إلى عاصمة الرعاة وفتح أوار�س مدینتهم الحصینة إالنهر ونزل  أحمس  ركب حیث ،)49(سا�قا

قد اعتبرت ، و )50(رعاة في مصر عبیداالوجعل من �قي  وطردهم من ال�الد وسحق قوتهم حتى لم �ستط�عوا الق�ام �عد،

، وذلك �فضل )51(ر قبل الم�الدفي القرن السادس عشالنیل ضد الهكسوس من أكبر المعارك  النهر�ةهذه المعركة 

  .)52(مساعدة الج�ش واألسطول النهري 

، التي استخدمها )54(، في �الد النو�ة مستعینا �سفنه الحر��ة)53(أحمس نشاطه التوحیدي استكمل�عد تلك  الحملة  

إلى مناطق الجنوب ف�ما وراء الشالل األول وحتى الشالل الرا�ع،  في نقل ال�عثات العسكر�ة، وحتى ال�عثات التعمیر�ة

وكان لزاما على هذه السفن أن تشق قنوات وممرات مائ�ة لتتجاوز صخور الشالالت التي تعترض مجرى النهر وتعوق 

لیتناسب  المالحة تماما، وكان من الضروري أ�ضا أن تكون تلك القنوات والممرات ذات اتساع مناسب، وذات عمق كاف

 .)56(المناطق لهذهإعادة السلطة المصر�ة  اتهذه الغزو  ، وهدفت)55(السفن التي ت�حر خاللهامع أحجام حمولة 

في  هسطولأأنه كان �قود  و�بدو ،قد أص�ح متمرسا على القتال "األول أحمس"الحمالت الجنو��ة كان  هذه و�انطالق

 كیف أن "بن أ�انا أحمسقائده العسكري "و�روي  ،طر�قه إلى �الد النو�ة إلى أن �عبرمن قناة سنوسرت الثالث  حر�ه

ألنه ق�ض على الجنو�یین  االنتصارحیث أ�حر شماال مسرور القلب في نشوة  ،النو�یین في صفوفقام �مجزرة الملك 

اء على نفر للقض-إن-�اد جاللته بدو آس�ا صعد النهر في اتجاه خنتأ�عد أن "في قوله:  )57(والشمالیین

رجلین على قید الح�اة وثالث أ�اد  ومنحت الذهب مكافأة...عندئذ  :ًفقد حملت معي من هنا مغنما النو�یین...أما أنا

 .)58(ه�ط صاحب الجاللة النهر متجها ناح�ة الشمال وكان قل�ه سعیدا..

عدو من الجنوب وكأنما كان :" أتى إذ یذكر كانت فتنة الجنوب قصیرة األمد ولكنها كانت كارثة على الثوارلقد 

ثم جاء ذلك  ،األول الشاللعامو) -تو-جاللته في (تینت ذ ق�ضت عل�ه آلهة الجنوب ووجدهإ ،یتعجل مصیره وهالكه

 .)59(التعس "تتي" الرشیق وكان قد جمع حوله الثوار وذ�ح جاللته كما ذ�ح �حارته وقضى عل�ه"

، )60(ري وابن الملكة نفرتا "منحوتب األول"أخلف أحمس على العرش ابنه  �االنتصارات�عد هذه اإلنجازات الحافلة 

نه تر�ع على العرش مدة عشر�ن سنة فإن أومع  ،"تاري أحمس نفر "ولم یزل قاصر فحكم ال�الد تحت وصا�ة أمه الملكة 

 السفلى ،)61(النو�ة�الد ما �شیر إلى أنه وطد مركز مصر في فلسطین ونجح في إخماد ثورة  هناكو  ،اضعهده ظل غام

الثاني وتدخل في  الشاللفي وحدة إدار�ة واحدة تمتد من  شكلهاف ،شخص�ة واضحة في صلب األقال�م المصر�ة هاوجعل

لیثبت عمل�ا أنها جزء من مصر یجري علیها ما یجري على األقال�م  ،صلب الحدود المصر�ة متضمنة إقل�م أسوان

 .)62(اكم المناطق الجنو��ةوأص�ح حاكمها یلقب �ح ،المصر�ة نفسها
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 "األول أحمس"بخلفائه كل من  اقتداء، "تمس األولتح"عهد الملك  فيتتوالى الحمالت على الجنوب وهذه المرة كانت 

قاله القائد  حیث جاءت أخ�ار هذا الملك �النو�ة على ما ،)63(�فتوحات اإلمبراطور�ة في النو�ة "تب األولو منح"أو

تمس األول أثناء نقل الفرعون وجنود تحفي نصوصه عن شجاعته في ق�ادة سفینة الملك  "أ�اناأحمس بن "العسكري 

النو�ة في حضرة  شالالتوقد أثنى على براعته في ق�ادة السفینة عبر  ،�النو�ة للهجوم علیهامة لى مدینة كر إج�شه 

  ).1(أنظر الخر�طة رقم.)64(الفرعون 

القادة الحر�یین في مصر، حیث كشفت سجالت حكمه عن سلسلة متصلة فقد كان هذا الملك من أكبر الملوك  

الحلقات من االنتصارات التي حققها ، وها هو القائد "أحمس بن أ�انا" وقد أص�ح شیخا الیزال في المیدان شارك معه في 

هذا القائد أي )، إذ یروى 65معركة نهر�ة مهمة استطاعت مصر خاللها النجاح في مد سلطاتها حتى الشالل الثالث(

"ثار جاللته كفهد جنو�ي، وألقى جاللته برمحه فاستقر في جسد رئ�س األعداء ...وأ�حر  أحمس بن أ�انا ذلك قائال:

جاللته إلى الشمال وكل ال�الد في ق�ضته، وهذا الرئ�س التعس للنو�یین معلق ورأسه إلى أسفل على مقدمة سفینة 

  ).66جاللته"(
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تومبوس" جنو�ي الشالل الثالث أن هذا الملك توغل في ود�ان لم �عرفها أجداده الملوك، ولم یرها " كما �شهد نقش 

لقد اخضع رئ�س یلي:"  تمس األول كمایذكر هذا النقش إنجازات الملك تححیث ، )67(الذین یل�سون التیجان المزدوجة

النیل ... وأصاب جثثهم العفن وانتشرت  نهرالنو�یین وق�ض بیده على الزنوج الخاسئین ... ور�ط حدوده على ضفتي 

 .)68(رائحة كر�هة في كل ود�انهم وعلى سهولهم وهم �شبهون الف�ضان  ..."

تمس األول" أقام لوحة حدود في "تحوالحق�قة أن هناك أدلة قو�ة على وصول الجیوش المصر�ة إلى منطقة دنقلة  ألن 

د"، وهو الطر�ق الموصل لكو�ان في النو�ة السفلى، و�جوز أن تكون " كورجوس" في المنطقة الجنو��ة لطر�ق "أبو احم

تثبت أن كل النهر جنو�ا كان في أیدي  وهي ال  ،اللوحة قد أقامها المعتمدون القادمون من كو�ان عبر الصحراء هذه

كان على رأس  ذلك القائد العجوز الذي "حمس بن أ�انا أ" أحمس الكابي"المصر�ین والشك أن قوة كوش دمرت على ید 

 .)69(األسطول الملكي

و�عد تأمین وتوس�ع حدود مصر الجنو��ة عمل على أن تتش�ع النو�ة �الروح المصر�ة التي الزمتها عصورا طو�لة 

، إذ أنه قبل اإل�حار أعاد حفر قناة سنوسرت الثالث وذلك في العام الثالث من )70(فاهتم بتسهیل المواصالت ال�حر�ة

 .)71(د امتألت �الحصىحكمه التي كانت ق

لم �كد هذا الملك �ستقر �ه المقام في  ،)72( رع)و ر خبتمس الرا�ع" ( من لت مقالید األمور في مصر إلى "تحثم انتق

، فقامت الحملة بهاعاصمة ملكه حتى اضطر للق�ام بثورة في �الد "واوات " الذي وصل إل�ه خبر العص�ان الذي اندلع 

حیث كان اآللهة یخرجون  ،لها وكان الفرعون �ضرب مرساه في طر�قه عند كل معبد عظ�منحو الجنوب في سفن أعدت 

وقد التقى الفرعون �العدو في مكان في �الد  ،و�شدون أزره لمالقاة العدو في ساحة إله تلك ال�قاع الخاص الستق�اله

ل إلیها أسالفه إذ عثر على آثار له ، و�غلب الظن أنه استطاع أن �مد نفوذه إلى أ�عد من الحدود التي وص)73(واوات

 .)74(في جبهات كثیرة

نوسو" قرب جز�رة ف�الي كان النص فیها یتكون من أر�عین سطرا ولكن " كو�عرف سبب الثورة والحملة من لوحة 

و��ة في " السنة الثامنة ... كان جاللته والبلدة الجنوقد جاء فیها :  ،)75(سطرا فقط 23المقروء منها في الوقت الراهن 

بلد الكرنك ... وقد أدى االحتفاالت التي تسر والده آمون فحضر اإلنسان ل�قول له أن األسود قد انقض من أعالي 

، و�عد ذلك سار )76(واوات وقد دبر العص�ان على مصر وقد جمع لنفسه كل المتوحشین وعصاة األقال�م األخرى 

جاللته لیهزم السود في �الد النو�ة وهو قوي ال�أس في سفینته .... مثل" رع " عندما �شرق في سفینته السماو�ة 

..... وج�شه الذي ینتصر �ه كأن معه على كل الشاطئین في حین كان المجندون الجدد على شاطئ واحد ، وكانت 

جرس عندما كان الفرعون �سیر نحو الجنوب مثل " نجم الجوزاء " وقد السفینة ( أي السفینة الملك�ة ) مجهزة �ال

 .)77(من شفقته والنساء یرقصن للرسول" رأواأضاء الجنوب بجماله وكان الرجال یهتفون لما 
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 :ق.م)1500-1560( القائد أحمس بن أ�انا: •

الحر�ي  قادة األسطولما حققه أحد أبرز  لمحة وجیزة حول عرض نظرا لإلنجازات التي حققها الملوك وقادتهم، اخترنا

عن التي ذكرت معلومات مهمة الرئ�س�ة  المصادرأحد أهم هو لة الحدیثة وهو "أحمس بن أ�انا"، �مصر في الدو 

إن جدران  كلم جنوب طی�ة 64وهي ت�عد حوالي )، 3(أنظر الشكلعاش هذا القائد في مدینة الكاب  الحمالت العسكر�ة،

على  الهیروغل�ف�ةوهي ع�ارة عن قصة ح�اته مدونة �الصور والكتا�ات  ،مزخرفة �ما �سمى سیرة المقبرةمقبرة "أحمس" 

جدران مقبرته حتى تتمكن اآللهة من رؤ�ة مدى نجاحه في ح�اته وعمله، والذي قام بزخرفة المقبرة هو حفید أحمس 

"�احرى" واقفا بجوار ـل رة توجد صورة صغیرةوعلى الجدار الشرقي للمقب ،و�دعى "�احرى" وكان �شغل منصب الكاتب

عاصر فیها لقد عاش أحمس بن أ�انا فترة طو�لة  ،)78(جده

  .)79(أر�عة حكام  عهد

 دید منعالهو من أبرز القادة العسكر�ین، الذین قادوا 

، حیث �حدثنا هذا القائد عن تار�خ ح�اته وتنقله في التالحم

الخدمة العسكر�ة كقائد إلحدى السفن، و�ذكر كیف ت�ع سیده 

وكیف سقطت أورا�س  ،الملك أحمس في حر�ه مع الهكسوس

وكیف فر الهكسوس إلى مدینة شاروهین في  ،�عد حصارها

جنو�ي غزة، وأن المصر�ین حاصروها ثالث سنوات حتى 

 . )80(لهم النصر على أعدائهمسقطت فتم 

"لقد ترعرت في مدینة الكاب، كان : قائدإذ �قول هذا ال

مصر   "سقنن رع" صادق  القول، ملك والدي قائدا في الج�ش

العل�ا ومصر السفلى، كان اسمه "�ا�ا بن رعنت"، وأخذت 

مكانه  قائدا على متن السفینة المسماة "الثور المحارب" في 

أزال حدثا  .. كنت ال(أحمس)رع-�حتى-نبزمن رب القطر�ن 

ولم اتخذ لنفسي زوجة...و�عد أن أسست منزال وألحق 

كنت أرافق العاهل الملكي  ،نظرا لشجاعتي ي�األسطول الشمال

   )81(على ال�ا�سة وأالزمه في نزهاته..."

"عندما قائال :  )82(حصار أورا�س عاصمة الهكسوسوقد شارك في حملة القضاء على الهكسوس، حیث یذكر عن 

حاصر الملك أورا�س أظهرت في العراك �سالة عظ�مة، و�ظهر �عد ذلك أن هذه المدینة هوجمت من شاطئ واقع على 

 .)83(النیل بواسطة أسطول أي أن "أحمس بن أ�انا" عین مرة ثان�ة ضا�طا لسفینة اسمها " ضوء منف"
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ن على �سالتي على األرض في حضرة صاحب "ضرب الحصار على مدینة أورا�س وأت�حت لي الفرصة ألبره

-جد-الجاللة، ثم رقیت على السفینة تلك التي تتألق في منف، وعندئذ دارت المعركة على صفحة الماء في القناة �ا

 .)84(كو عند أورا�س وحصلت على غنائم .."

حین كان متجها جنو�ا  نیل،نهر العن طر�ق  "أمنحوتب األول"على نقل الملك  بإشرافه"احمس بن أ�انا"  افتخركما 

"لقد أظهرت تفوقا على  حد النصب التذكار�ة نصا �قول:أوكتب على  ،)85(لى �الد كوش "النو�ة" لتوس�ع حدود مصرإ

(أمنحوتب "جسر كارع""قمت �ق�ادة سفینة  :وقال أ�ضا .)86("الشالالتالم�اه الردیئة �اكراه السفن على المرور عبر 

ملك مصر العل�ا والسفلى بینما كان �صعد النهر متجها إلى �الد كوش لتوسع حدود مصر وضرب صاحب  األول)

مك�ال �األصفاد ومن الج�ش لم یت�قى شیئا والذین ولو األد�ار  واقتیدالجاللة هذا النو�ي الخس�س وسط ج�شه ذاته 

حضار الشعب وقطعان العدو المهزوم وجئت حصدوا حصرا وطرحوا على جانبهم وكأنهم لم یوجدوا قط ...ثم ذهبنا إل

الثاني ) إلى  الشالل�أسیر وأهدیته إلى صاحب الجاللة و�عد ذلك وفي خالل یومین اصطحبت الملك من بئر العل�ا ( 

 .)89(فضال عما قدمته إلى صاحب الجاللة ومنحت لقب " محارب األمیر" ،)88(وكوفئت �الذهب ،)87(مصر

" (  "قدمت سفینة الملك " عاخبران رع إلى الجنوب: األول" مستتح"حول حملة  أ�ضا لقائدجاء في مذكرات هذا اوقد 

في  االغاراتنوفر" ل�مد الثورة في المرتفعات ولیوقف  –هن  –تمس األول ) المبجل عند إ�حاره جنو�ا إلى "خنت تح

فكافأني ( الملك )  ،وأظهرت شجاعة أمامه في الم�اه الصع�ة وفي ق�ادة السفینة عند المنحنى (دنقلة ) ،منطقة التالل

...وعلق هذا النو�ي من رجل�ه على مقدم سفینة وعینني قائدا لألسطول ... وأ�حر جاللته جنو�ا وكل ال�الد في ق�ضته

  .)90(الملوك إلى غا�ة وفاتهوهكذا خدم أحمس بن أ�انا هؤالء "جاللته ورسونا عند الكرنك

 :حمالت عسكر�ة عبر ال�حر-2

والتواصل الثقافي في نقل المؤثرات كان له أ�ضا دور  االقتصاديعلى غرار الدور الذي لع�ه ال�حر في الجانب 

فقد ساعد وجود أسطول وجیوش �حر�ة لمصر دعم  ،)91( عسكري (في �عض األح�ان ایجا�ا و�عض األح�ان سل�ا)

 .)92(قدرته وس�طرته على امبراطور�ة واسعة مترام�ة األطراف خاصة في عصر الدولة الحدیثة

األقال�م التي تضم من لى ال�الد الشمال�ة في كل إاألسرة الثامنة عشر دعائم امتداد النفوذ المصري  وقد وضعت

ن أومن الثوابت التار�خ�ة  ،ین واألردن ولبنان وسور�ا والعراق حتى جنوب ترك�االمناطق التي تشغلها اآلن فلسط

ولكن في عصر األسرة الثامنة  ،قبل التار�خ لى سواحل تلك المناطق منذ عصر ماإطر�قها  تقد عرف األساطیل المصر�ة

دود اإلمبراطور�ة حع بتلك المناطق وتحقیق امتداد النفوذ المصري وتوس� االهتمامعشر ازداد التركیز على 

فقد كانت خیر عون للفراعنة المحار�ین  ، ها، وقد لعبت السفن المصر�ة دورا حر��ا حاسما في تدع�م أركان)93(المصر�ة

�الذات استخدمت السفن ال�حر�ة الضخمة �أعداد  "تمس الثالثتح"، وخصوصا في عهد )94(خالل عصر الدولة الحدیثة

جیوش والعتاد والمؤن وكل متطل�ات المجهود الحر�ي الذي كان یؤازر الجیوش الساع�ة لتحقیق النصر، وقد الكبیرة لنقل 
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لى قواعد حر��ة �حر�ة تا�عة لنفوذ االمبراطور�ة إتم تحو�ل معظم الموانئ الواقعة على السواحل الفلسطین�ة والسور�ة 

  .)95(المصر�ة

 حمالت تحوتمس الثالث العسكر�ة:-أ

ذ إ�ق�امه  �عدة حمالت حر��ة على الجهة األسیو�ة   ،)96(مصر مبراطور�ةتمس الثالث في بناء إالملك تحساهم  لقد

وجه عنایته الخاصة  ،)97(�مكن الس�طرة على شرق ال�حر المتوسط دون وجود قوة �حر�ة تس�طر على تلك المنطقة  ال

وجعل منها قواعد �حر�ة للعمل�ات التي �قوم بها الج�ش المصري في   عندما اتجه نحو الشمال )98(الفین�ق�ةلى الموانئ إ

كما استولى على كثیر من  ،سور�ا وفلسطین فأمدها �حاج�ات من الخبز والز�ت الز�تون والبخور والنبیذ والعسل والفواكه

لفرعون �المراكب التي قد مداد اإولقد لعبت مدینة "بیبلوس" دورا مهما في  السفن لكي �سهل المواصالت من مصر وٕالیها،

كما قام  ،حدى حمالته الحر��ة المهمة ضد میتانيإل�عبر من خاللها �قواته نهر الفرات في  احتاجها عبر الطر�ق البري،

السفن خالل حملته الحر��ة السادسة على سور�ا وفلسطین لنقل �عض قواته عبر الطر�ق  �استخدامالفرعون 

 .)100(ري حق�قي لنقل القوات المسلحة من منف إلى موانئ ساحل فینق�اوهو طر�ق امبراطو  ،)99(الساحلي

 تمس الثالث"، ف�عدما تدهور الوضع العسكري ذه الحمالت التي قادها الملك "تحتفاصیل ه ضوعل�ه سنورد �ع

هذا  الفین�قیینمراء استغل األ-مور الداخل�ة�األ نظرا الهتمامها -"حتش�سوت"في فین�ق�ة، خالل فترة حكم الملكة  المصري 

في بدا�ة عهده  "تمس الثالثتح"الملك  هذا التمرد الذي واجهه ،)101(أعلنوا تمردهم ضد الس�طرة المصر�ةو الوضع 

 .)102(لتلك الدول المدن تحر�ض دولة میثانيخاصة �عد 

فلسطین ولبنان ص�حت أفقد  ،وجه عنایته لتنظ�م ال�الد التي فتحها "تمس الثالثتح" هذا النصر الذي حققه�عد 

عقاب ذلك لم یتحول نظر تحوتمس عن غایته أ وفي  ،وكذلك الجزء األعظم من �الد فین�ق�ا )103(ین لسلطانه تخاضع

ن أولتحقیق هذه الغا�ة كان عل�ه  ،لى نهر الفرات لكي �قضي على دولة المیتانیینإوهي �سط الس�ادة المصر�ة  ،األولى

میر قادش الذي تمكن من الفرار في معركة مجدوا وأمیر تونیب أهذه الدولة وهما  ساعدیهزم �ادئ ذي بدئ من كان �

 تمسنهر العاصي والنهر�ن ولكي �صل تححل�فه الجدید وكان هذا األخیر �حكم �الدا واقعة في شمال سور�ة تجاوز 

مضیق  الجت�ازطرا ضكان م ،لى شمال سور�ة التي كان طامعا فیها عن طر�ق فلسطین وقد فتحها من قبلإ الثالث

ن الملك أالتمو�ن في مختلف موانئها تسه�ال لنقل الجنود على وجه السرعة و�قول المؤرخ در�تون"  سفننشاء إ و  فین�ق�ة

لى سور�ة إألن السفر �حرا من مصر  ،ذا ضمن لنفسه قاعدة �حر�ة في فین�ق�ةإ�ستط�ع مواصلة فتوحاته إال  نه الأأدرك 

ن األسالب والغنائم التي كان الملك یجلبها سنو�ا كان نقلها �طر�ق ال�حر إثم  قصر شقة،أو قل نفقة أقل مشقة و أكان 

، لذلك بنى تحتمس الثالث أسطوال عظ�ما وجهزه �كل ما یلزم من عتاد لیتمكن )104(أ�سر منه كثیرا �طر�ق البر

�مساعدته من النزول في شمال ساحل فین�ق�ة، و�خطته هذه �مكنه أن یتخذ الساحل قاعدة حر��ة لمهاجمة قادش وما 
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 في الداخل نحو �الد حولها من ال�الد المعاد�ة حتى إذا ما استولى علیها استطاع أن �سیر بج�شه من الساحل موغال

 . )105(المثنى وٕاقل�م �الد النهر�ن

ومن ثم في حملته الخامسة تم االست�الء على الثغور الفین�ق�ة لتكون قاعدة لحملته على "قادش" ولت�سیر المواصالت 

یده ، وقد استطاع هذا الملك أن �ضع )106(بین آس�ا ومصر ألن االتصال ال�حري أسرع وأصلح من االتصال البري 

الكائن عند الشاطئ وكذا على أسالب وفیرة مما �سر له االتجاه جنو�ا إلى أرواد التي حاصرها  ال�حري  على األسطول

، إذ �قول الدكتور سل�م حسن في هذا الشأن :"أنه في )107(واستولى علیها وتجنب بذلك السیر المرهق في الصحراء

...ور�ما  كان "وارثت" على ساحل فین�ق�ا،... استولى على المدینة حملته الخامسة ذهب الملك ل�طفئ نار ثورة محل�ة 

وأقلع �أسطوله وسار شماال محاذ�ا للشاطئ حتى وصل إلى مدینة 'أرواد' التي تم ذكرها، ... وضمن الملك لنفسه منفذا 

في الداخل من جهة  بل منافذ على سواحل ال�حر في الشمال، لیر�ط بینه و�ین مصر من جهة و�ینه و�ین جیوشه الموغلة

أخرى، ومن ذلك الوقت أص�حت مدن هذا الساحل قاعدة ألعماله الحر��ة في داخل هذه ال�الد تنفیذا لخطته التي كان قد 

 .)108(وضعها لمهاجمة ملك قادش"

التي كان لمصر فیها نفوذ عظ�م جبیل أنشأ قاعدة �حر�ة ثان�ة في مدینة  قدتمس الثالث" "تح ومن الراجح أ�ضا أن

لى هدفه إح�انا في بیبلوس لیواصل السیر أكان ینزل جنوده تارة في س�میر وتارة أخرى في أوراتیت و وعل�ه  ،ج�الأمنذ 

  .)109(االكبر وهو اخضاع المیتانیین

، )110(ستولي علیهان یدمر فیها مدینة قادش و�أفي العام الثالثین من حكمه قام �حملته السادسة التي استطاع و 

ن �ستقر �أسطوله عند احدى الموانئ أوكان است�الؤه على موانئ فین�ق�ا ذا أثر فعال في هذه الحملة استطاع من خاللها 

مما  حصاره لها،قام هذا الملك �محاصرتها وطال ف إذ تحتل موقعا من�عا، ،شدیدة المراسالتي كانت القر��ة من قادش 

في وجوب مراعاة العهود والتمسك روادین ألا بتأدیب قامقادش  على عند انتصارهولكنه  عل�ه، طمع أرواد فثارتأ

 .)111(لى مصر منتصراإوعاد أخیرا  ،�المواثیق

 (أالوزا) وتقع على الساحل �القرب من "سمیرا" "أنراثو"بلدة عاص�ة تدعى  خاللهااخضع و السا�عة  �حملتهعدها قام �و 

سطوله و�سیر بها م�اشرة أن �حشد قوة كبیرة في أوكان في مقدور الفرعون وقتئذ ، "تونب"وقد كانت في حلف مع بلدة 

�غض النظر عن هذا أنشأ �ضع قواعد �حر�ة  ،)112(أراد إذ زحف بج�شه وأخضعها إلخضاع هذه البلدة وقد تم له ما

فروضة على امالك مصر في الم ةعلى شاطئ فین�ق�ة خالل هذه الحملة (الحملة السا�عة) لتكون مستودعا للجز�

 .)113(آس�ا

�الد  وفي العام الرا�ع والثالثین من حكمه قام �حملته الثامنة من الحمالت العسكر�ة المشهورة استهدف فیها العدو

األمر الذي  فین�ق�ا،لى �سط نفوذها على إدولة قو�ة تسعى كانت ن دجلة والفرات یب الواقعة في الشمال ما )114(میتاني

فأمر ببناء السفن من للمواجهة �عد العدة  الفترة  في هذه  الثالث تمستح أخذ ،نیمواجهة حتم�ة مع المصر� لىإدى أ



 

 

 التاریخیة والحضاریة
 م2021/  السادسالعدد 

53 

على عر�ات تجرها لى ضفاف الفرات إونقلها  ل األرض اإلله على مقر�ة من ر�ة جبیلیخشب األرز في جب

، والسفن المصر�ة التي )116(ثم عبر بها نهر الفرات و �سجل نصرا عسكر�ا على عدوه الملك المیثاني ،)115(الثیران

استخدمت لتحقیق هذه األغراض الحر��ة لم تكن سفنا حر��ة �المعنى المفهوم لتلك التسم�ة ، أي أنها لم تصمم لكي تكون 

ألصل سفنا لنقل المجهود الحر�ي من رجال وجنود وأسلحة مؤهلة للق�ام �عمل�ات ومعارك حر��ة �حر�ة وٕانما كانت في ا

 . )117(وعتاد ومواد غذائ�ة وخیول ومرك�ات حر��ة وغیرها

وفي حمالته التي تلت العاشرة كان یخرج بین الحین واآلخر لتأدیب كل من فكر في الخروج على الحكم 

إلى غا�ة حملته السادسة عشر واألخیرة، حیث أن  )119(وواصل س�استه التوسع�ة في متا�عة النجاحات )118(المصري 

وقد  ،وكان �حین الفرص لیثیر األمراء المجاور�ن له ،واستقالله �قومیتهالیزال مصرا على عناده وتمسكه ملك قادش كان 

 ولما علم تحتمس الثالث سار ،لى جان�ه فأعلنوا العص�ان على مصرإ قل�م (تونب)إ و  أفلح في اجتذاب ملك (المتنى)

لى شواطئ فین�ق�ا ونزل في میناء (سمیرا) وهاجم میناء (عروقات) ثم زحف م�اشرة على تونب على مقر�ة من إ�أسطوله 

ونالحظ هنا أن  ،)120(لى ان اخترق جدرانها إقادش ونهر العاصي و�عد سقوط هذه األخیرة بدأ الملك �حصار قادش 

خضع غرب آس�ا تماما وفي ذلك العهد اتسعت أن أأ�ام حكمه �عد الملك لم یتغلب على األسیو�ین تماما إال في أواخر 

  .)121(ل�ه من قبلإاالمبراطور�ة المصر�ة اتساعا لم تصل 

 حمالت الرعامسة العسكر�ة:-ب

دور في تأمین وتوس�ع مصر القد�مة، وقبل الحدیث عن منجزاتهم علینا معرفة األوضاع  لقد كان للملوك الرعامسة

 األسطول ال�حري المصري  تب الثالث" ظلو العامة السائدة قبل فترة حكمهم، ففي عهد "تحتمس الثالث" وابنه "أمنح

كانت ما تزال في عهد خل�فتها عمارنة ذكرت �أن مصر س�طر على الشاطئ الفین�قي س�طرة تامة ، بل أن رسائل تل ال�

 .)122(لفترة طو�لة  لفائها، و�هذا أضحت مصر سیدة المنطقة �غیر منافس في ال�حر المتوسطحتمر دون عائق إلى 

والمتمثلة في الثورة الدین�ة  "خناتون أالمعروف بـ ""أمنحوتب الرا�ع" إال أن الظروف التي آلت إلیها مصر �عد تولي 

�دأت اإلمبراطور�ة التي شیدها ، و )123(الخارج�ة مصر ألحوال  وصراعه مع كهنة أمون، أدى إلى إهمال  أخناتون 

واستقلت �عض هذه األقال�م  الفین�ق�ةذ حدثت ثورات وقالقل في األقال�م إ ،االنفصاللى التفكك و إتؤول  "تمس الثالثتح"

قال�م سور�ا أعلى  االست�الءلى إالتطلع الحیث�ة استغالل الوضع في المنطقة، و  �دأ ملوك الدولة و  ،عن الحكم المصري 

مناطق النفوذ الس�اسي المصري وتحت حما�ة الجیوش  إلى تا�عةوكافة األقال�م األسیو�ة األخرى التي كانت  ،وفلسطین

  .)124(المصر�ة

المصري عامة وحال ال�حر�ة المصر�ة خاصة في هذه المرحلة وخطا�ات العمارنة بینت أفضل الصور عن الج�ش 

ظل المنافسة الشرسة بین ال�حر�ة المصر�ة وال�حر�ة الفین�ق�ة ولمن ستؤول زعامة  الضع�فة من تار�خ اإلمبراطور�ة، وفي

عن انه�ار المنطقة وخاصة موانئ ال�حر المتوسط، وتكشف عن ق�ام الفینقیین كشعب یجوب ال�حار وفي المقابل تكشف 
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الس�ادة المصر�ة في ال�حر نتیجة انه�ار الس�طرة المصر�ة على أمالكها في فین�ق�ا �سبب سلب�ة واهمال كال من أمنحوتب 

الثاني وأمنحوتب الرا�ع "أخناتون"، ولحسن الحظ فقد صور على جانبي أحد الصنادیق الخاصة �الملك توت عنخ آمون 

حد الحمالت الملك إلى فین�ق�ا واستخدام السفن في نقل الجنود، والتي ر�ما تكون �عض مناظر الحر��ة التي تشیر إلى أ

مجرد دعا�ة ملك�ة فقط، فعلى الجانب األ�من للصندوق منظرا �مثل الملك وهو یهجم على عدد من األعداء 

 .  )125(الفین�قیین

 ،لى آس�ا منذ السنة األولى من حكمهإاتجه منذ تول�ه السلطة، حیث ، )126(األول سیتي الملك هذه األوضاع واجهها

 على عكا تقدم شماال واستول كما ،)127(وعم"ین" سار صوبو رض كنعان أستولى على رفح وغزة في وا فانطلق

وفي  ، )129(ثم احتل مجددا شماال فلسطین ومنطقة لبنان وتوغل فیها ،ووطد المواصالت مع سور�ا ،)128(وصور

وانئ الساحل مسیتي األول من حرو�ه في آس�ا هو الس�طرة على  وكان هدف، )130(على "�ال" لاستو ه طر�ق عودت

عداد إ �ن و و م�ة لتجعل هذه الموانئ قواعد حر��ة �حر و الفین�قي وتوثیق الصلة ال�حر�ة بین موانئ هذه ال�الد ومصر، 

قد اخترق شمال فلسطین وأخضع لبنان وأخیرا أخضع شاطئ فین�ق�ا تمهیدا لمهاجمة  فنجده ،)131(.الج�ش

 . )132(قادش

المصر�ة  النفوذاسترجاع استكمال نحو  -�عد تول�ه الحكم- اني على متا�عة س�اسة والدهالثرمس�س ابنه عمل حیث 

حیث  ،)134("شمال بیروت"وصل فیها حتى نهر الكلب  )133(لى سور�اإفقام في عام حكمه الرا�ع �حملة  ،في سور�ا

و�التالي التحكم في نهر الكلب الذي اعتبر  ،ن �حتل شاطئ مملكة أموروأو�هذا استطاع  ،)135(قام لوحة تذكار�ة هناكأ

رمس�س ات�ع إذ  ،)136(لى داخل ال�الدإفي ذلك الوقت من أهم وسائل نقل المعدات المختلفة اآلت�ة من ال�حر المتوسط 

ألن المواصالت ال�حر�ة  ،المقبلة لتحركاتهلیتخذه قاعدة حر��ة  ،طر�قة تحتمس الثالث في اخضاع الشاطئ ال�حري  الثاني

 .)137(سرع من البر�ةأسهل و أكانت 

و�عد الحرب التي دارت  بین الطرفین المصري والحیثي، اتفق الطرفان المتحار�ان على أن �حترم كل منهما حدود 

واقتصرت إمبراطور�ة مصر في وعاد رمس�س الثاني وجیوشه إلى مصر دون أن �ضم مدینة قادش إلى أمالكه، اآلخر ، 

وفي السنة ، )138(آس�ا على فلسطین ولبنان وجزء صغیر من سور�ة وعلى األخص الموانئ التي كانت على الشاطئ

على �عض اإلمارات العامور�ة  )140(ةنجح فیها بإعادة الس�طرة المصر� )139(الثامنة من حكمه سار بج�ش جرار

خاصة "تونیب" و"دبور" المسجلتین �النصوص والمناظر على جدران معبد الرامسیوم، ونجح رمس�س الثاني في استعادة 

مصر لس�ادتها على تلك ال�الد وعلى الشاطئ الفین�قي ور�ما على �عض جزر ال�حر المتوسط مما أعاد لمصر أمجادها 

 .)141(لك جدیر بلقب "الملك المحارب"القد�مة وأص�ح بذ

لعسكري، حیث في فترته بلغ عدد أفراد ا ابلغ الج�ش المصري في فترة الملك المصري رمس�س الثاني قمة مجده

محارب �اإلضافة إلى كم�ة األسلحة والعتاد الكبیرة والعر�ات الحر��ة وكذلك العدد  100.000الج�ش المصري حوالي 
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الحر��ة التي كانت أقل حجما، وكذلك كبیرة الحجم المعدة خص�صا لنقل الجنود، فكانت قوة هائلة الكبیر من السفن 

استخدمها لتعز�ز النفوذ المصري في غرب آس�ا وساحل ال�حر المتوسط والنو�ة وصد أي خطر یهدد حدود 

 .)142(مصر

 شعوب ال�حر:صر و تهدیدات م-جـ

، ونجح ملوك )143(ة والشمال�ة الغر��ة في دفعات عدیدة متكررة لقد هاجمت شعوب ال�حر شواطئ مصر الشمال�

، وقد أطلق المصر�ون القدامى على هؤالء تسم�ات عدة  )144(الدولة الحدیثة في التصدي لهم في كثیر من األح�ان

منها "أجانب الشمال الذین في جزرهم" أو "األجانب الذین قدموا من بلدانهم ومن جزر متوسط األخضر العظ�م" أو 

ب�ساطة الذین من بلدان "ال�حر "أو "من ال�حر"، ومن الواضح أن المؤرخین والعلماء المصر�ین قد استوحوا من هذه 

التي أطلقوها على هذه الشعوب ف�ما �عد، وهي "شعوب ال�حر" أو "أقوام  )145(التعابیر المصر�ة التسم�ة الحدیثة 

 .)146(ال�حر"

، واضطر وادي النیل نحومستمرة من الشمال الغر�ي في عهد الدولة الحدیثة و بدأت هجرة هذه األقوام �صورة جد�ة إذ 

لى جنب مع إا الوقت �سیر جن�ا وقد كان هجوم اللو�یون في هذإلى صدهم، ن األسرتین التاسعة عشرة والعشر�ملوك 

 .)147(التي كانت قائمة في ذلك الوقت في أصقاع شرق ال�حر األب�ض المتوسط ،شعوب ال�حرهجرة 

و ألى سور�ا إوصلوا وسواء الذین  ،مامهمأمن المغیر�ن أو من المهاجر�ن  ن كل هذه األفواج المتحركة سواءً أو�بدو 

الدخول  النیل الخصیب حیث حاولت نهركانت كلها تتجه نحو و ، نزلت سواحل شمال افر�ق�ا ،الذین اتجهوا �سفنهم غر�ا

منطقة شرق ال�حر المتوسط والمناطق  إلى مصر من الناح�ة الشرق�ة، كما كان الحال من الناح�ة الغر��ة، ورغم أنّ 

شر قبل الم�الد تتمتع بنوع من التوازن الس�اسي والحضاري، وهذا نتیجة تواجد المح�طة �ه كانت خالل القرن الثالث ع

مبراطور�ة المصر�ة من الجنوب والشرق، والحیث�ة من كانت تس�طر على المنطقة وهي: اإل ثالث قوى س�اس�ة وحضار�ة

لمنطقة في حالة من الفوضى والم�سین�ة من الشمال الغر�ي، إالأنه �مجرد اختالل هذا التوازن وقعت االشمال الشرقي 

 . )148(واالضطرا�ات، ولم تستط�ع اإلمبراطور�ة  الحیث�ة وال الم�سین�ة  الوقوف في وجه أولئك المهاجر�ن

عند تولي رمس�س ثاني أمور الحكم ازداد الخطر من الجهة الغر��ة لحدود مصر، فقد بدأت طالئع المهاجر�ن من 

ا واالختالط �السكان األصلیین، ثم االستعداد للهجوم على مصر قصد التوغل في شعوب ال�حر النزول إلى شواطئ افر�ق�

 ،)150(، فقد اضطر هذا الملك قتال هؤالء الذین عرفوا بـ  "طوائف ال�حر"، وقد أطلق علیهم اسم الشراذانا)149(الدلتا

من خالل مهاجمة السفن  إلیهم للحد من أعمال القرصنة الموجودة على طول ساحل ال�حر األب�ض المتوسطوخرج 

إلى مصر، قام رمس�س الثاني �أحد التكت�كات الحر��ة المخادعة  المحملة �ال�ضائع والمنتجات المسافرة �الطرق ال�حر�ة

في مناطق استراتیج�ة على طول ساحل ال�حر المتوسط وجعل �عض األهداف  األساطیلنشر عدد من القوات و حیث 
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لإل�قاع بهم وما إن اقتر�وا منها حتى هجم علیهم حین غرة في معركة �حر�ة وقضى علیهم مرة  منها في مرمى الشردن

  .)151(واحدة 

 شعوب ال�حر:و رمس�س الثالث -د

هالي أ كان ال�حارة یجندون في الغالب من بین و  خوض المعارك عند مص�ات نهر النیل ذاته،برمس�س الثالث  لقد قام

الملك مراكب شراع�ة كبیرة �قودها صف  أسطول كانف ن تجمعهم �ال�حر ألفة،أالدلتا الذین اعتادوا منذ وقت م�كر جدا 

ف�شدون �قوة على المجادیف عند م�سرة السفینة وم�منتها بینما تتعالى  ،و صفان في �عض األح�انأمن المجدفین 

مترا،  60حوال من خشب صنو�ر�ات لبنان وقد �صل طولها الى غلب األأ في  كان أسطول الملك  مصنوع أغانیهم،

و ت�حر �محاذاة الشاطئ مدفوعة �الر�اح التي تنفخ في أخضرار و تجري عبر الشدیدة اإلأوتنساب على صفحة نهر النیل 

 ،طةو �س�أالذي یتخذ شكل المعین المنحرف والمثبت على عارضتین والمرفوع على سار�ة مزدوجة  ،الشراع العر�ض

و على مجدافین أما على مجداف واحد في المؤخرة إو�عتمد توج�ه السفینة  و�تحكم في السفینة من الخلف ح�ال الرفع،

وكان الر�ان  ،وقد وضعا فوق شوكة تتحرك كالرافعة ،طو�لین وعر�ضین واحد على كل جانب من جانبي كوثل السفینة

�عرف عنها جاءنا عن طر�ق  فكل ما ،زات الداخل�ة للمراكبعن التجهی شيء�عرف  وال حدهما بواسطة حبل،أیرفع 

نماذج "ولكنها ل�ست  ،و الفین�ق�ة المصنوعة من الصلصالأ ،و النماذج المصر�ة المصنوعة من الخشبأالتصاو�ر 

 .)152(خطوط العامة لما تصورهالتبرز سوى ال ألنها  "مصغرة

فاضت سواء �الكلمة أو الصورة في تفاصیل المعركة أفقد  ،بإیجازإن كانت النقوش المصر�ة قد ذكرت المعركة البر�ة 

ولعل مناظر هذه المعركة تعتبر األولى من نوعها التي تمثل  ،)153(حد جدران معبد مدینة هابوأعلى  المصورة �حر�ةال

التار�خ، والتي  ، إذ تعد هذه المعركة من أولى معارك ال�حر�ة في)154(المعارك المائ�ة في تار�خ الحضارة المصر�ة

، والتي كانت خالل عهد الفرعون "رمس�س الثالث" ضد شعوب )155(دارت رحاها في ال�حر األب�ض المتوسط

 .)157(، وانتصار أسطوله دلیٌل على قوة األسطول الحر�ي المعد للقتال)156(ال�حر

سفن         ردها �شدة أر�عة وتصور لنا نقوش معبد مدینة هابو �غر�ي طی�ة منظرا خمسة سفن لشعوب ال�حر، تطا

 " أن المناظر تبین سفن العدو وتبدو كأنها لم تستعد للق�ام �مناورة، وذلك Nelsonمصر�ة و�رى "نلسون 

من خالل أشرعتها، بینما تبدو السفن المصر�ة تهاجم �طر�قة منظمة �مقدمتها المتجهة نحو العدو، بینما ال یوجد لدى 

السفن األخرى مثل هذا التشكیل، ور�ما كان هدف الفنان من ذلك أن �ظهر مدى اضطراب أسطول العدو حین �قارن 

رسم   ومن ثم فإن الفنان حینحا أنه ق�ض على عدوه �مهارة، ذلك �التقدم المنتظم لألسطول المصري، والذي یبدو واض

ش�كة كانت معدة لهم " كان �فكر ف�ه الكاتب المصري حین كتب �قول: في ذهنه ما صورنما قد إهذا المنظر 

وحین كتب �قول  ،)158(وأما الذین دخلوا في مص�ات النیل فقد كانوا كالطیور التي وقعت في أحبولة" الصط�ادهم،
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فإن اللهب الشامل كان أمامهم عند مص�ات النیل في حین أن  ما الذین أتوا بجموعهم معا عن طر�ق ال�حر،أ:"و 

  .)159(س�اجا من الحراب قد أحاط بهم من الشاطئ" 

ومن الواضح أن الفنان الذي أشرف على تصم�م مناظر تلك المعركة ال�حر�ة قد التزم �النص التقر�ري الذي ورد 

 "، حیث ذكرت قول الملك:بـ"برد�ة هار�س

(وهو االسم "اللهب المشتعل"ما الذین جاؤوا من ال�حر فإن أفنیت بذرتهم...ألى حدودي إ...هؤالء الذین وصلوا "

وانتهى بهم  ،حاط بهم على الشاطئأالذي �صف �ه الملك أسطوله الحر�ي) كان ینتظرهم عند مص�ات النیل ..قد 

  ).4الشكل رقم (أنظر.)160("سقطت في الماءأمتعتهم أرضا وهم قتلى و أص�حوا محاصر�ن ومطروحین أاألمر �أن 

 
و�هذا �مكننا القول " الج�ش أمامهم، واللهب المشتعل وراءهم"، �معنى آخر فإن األسطول المصري قد قطع انسحابهم 

الخطة كاملة لدرجة أن العدو قد وقع في عن طر�ق ال�حر، كما منع الج�ش فرارهم عن طر�ق البر، وهكذا كانت 

المصیدة التي اعدت له، ومن هنا فقد دمروا تماما عندما التقى المصر�ون بهم في أماكنهم كما �قول النص، و�رى 

"نلسون" أن موقع المعركة ال�حر�ة على األقل �قدر ما أراد الفنان أن �صوره، ر�ما یتفق مع تقر�ر النقش،  �أن حدوث 

ان عند مصب النهر، ر�ما كان واحدا من فروع النیل �الدلتا، وأما "ادجرتون" و"ولسن" ف�م�الن إلى أن المعركة المعركة ك

قد حدثت عند مص�ات النیل، و�رى �عض ال�احثین أن السفن المصر�ة التي استخدمت في عهد رمس�س الثالث لقتال 
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ن، لتكون قادرة على القتال واالشت�اك والمناورة شعوب ال�حر قد شهدت �عض التطور في تصم�مها من قبل المصر�ی

)161(. 

حداهما كانت بر�ة واألخرى إ ،معركتین كبیرتین من االنتصار في )162(في العام الثامن من حكمه الملكو�هذا تمكن 

اندفعوا �مراكبهم  من  وأما الثان�ة فكانت مع ،�حر�ة أما األولى فكانت مع هؤالء المهاجر�ن الذین وصلوا عن طر�ق البر

من فیها تمكن األسطول المصري  ،)163(ى شواطئ جنوب سور�ا ووصلوا  حتى مص�ات نهر النیل عن طر�ق ال�حرإل

 . )164(ثالث من انقاذ مصر من خطر مؤكد لم �قل عن خطر الهكسوسالر سفنهم و�هذا تمكن رمس�س یدمتهز�متهم و 

 )166(كما أمر بتحصین مص�ات النیل  )165("زاهي"دود عند بتحصین الح�عدها ثالث الل�أمر الملك رمس�س  

" أمرت �أن یجهز مصب النهر كسور : في قوله )168(وزعها على الموانئ الشمال�ة ،)167(�أنواع من السفن المختلفة

 .)169(قوي �السفن الحر��ة والزوارق التي كانت معدة اعدادا تاما "

وحصنتها ضدهم ..وقد حصنت مصاب النیل حتى صارت حوائط صل�ة  اهيز " أعددت حدودي في : قول آخر وهناك

 ،لى مؤخرتهاإ )170(كما زودتها من مقدمة المركب.�حمیها أسطول من السفن الحر��ة وسفن الشحن والقوارب..

 . )171(�محار�ین شجعان مدججین �السالح وكذلك �المشاة"

أبدع الفنانون في تصو�ر هز�متهم على جدران و  ،حرنحو أمتع كاتب الملك في وصف أطماع شعوب ال�هذا الوعلى 

 ،لى العر�ات قبل أطفالهنإوصوروا األمهات من فرط جزعهن یهرعن فصوروهم �فرون على البر �عر�ات  ،معابد طی�ة

ورمى  )173(وعندما صور الفنانون قتال ال�حر صور سفن الفر�قین ،)172(�عد الموقعة خرا�ا وصوروا ساحة الحرب

 �انتصارحتى انتهت المعركة  والخناجرالمصر�ون أعدائهم �الن�ال ثم صادموهم �المراكب وقاتلوهم وجها لوجه �السیوف 

 .)174(المصر�ین

ن أأما مكان المعركة ال�حر�ة فإن النصوص مضطر�ة في ذلك ألنها تحدثنا عن تجمع العدو في �الد األمور�ون و  

حیث أوقع �شعوب ال�حر ومن ناح�ة أخرى فإن صور المعركة ،لى زاهي إج�شه رمس�س الثالث قد سار على رأس 

ذلك التضارب �أن الفرعون قد حصن حدوده عند  �فسرور�ما  ال�حر�ة انما تشیر الى انها وقعت عند مص�ات نهر النیل،

زاهي في حین انه قد حصن مص�ات النیل كذلك وان العدو الذي كان معظم أسطوله ال�حري یرافق ج�شه البري قد فصل 

�عض قطعه ال�حر�ة حتى تقوم بهجوم مفاجئ على مص�ات النیل و�ذلك تستط�ع ان تحدث الذعر في صفوف الج�ش 

وفي الوقت نفسه حتى اذا استطاع المصر�ون االنتصار علیهم في  ،قدم في آس�ا متجها نحو زاهيالبري الذي كان یت

على جزء من أرض الكنانة عن طر�ق مص�ات النیل و�بدوا ان  �االست�الءقل س�فرون من هز�متهم زاهي فإنهم على األ

ن موقع المعركة ال�حر�ة أا و�رى نلسون رمس�س الثالث قد فطن لهذه الخطة ومن ثم فقد أعد خطته الحر��ة على اساسه

ن �صوره ر�ما یتفق كذلك على تقر�ر نقش قد حدث عند مصب النهر ر�ما كان واحدا من أأراد الفنان  على األقل �قدر ما

لى الشرق من بورسعید قر��ا من مخرج إنها حدثت في مكان ما ألكن محمد بیومي مهران یرى  ،)175(فروع النیل �الدلتا
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لى ال�حر إلى الفرع البیلوزى ومنه إن السفن المصر�ة التي اشتركت في المعركة خرجت من منف أو  البیلوزى للنیل،الفرع 

  .)176(األب�ض المتوسط حین اشتركت في المعركة م�اشرة

 الخاتمة:

من معط�ات الزالت �حاجة إلى دراسات وأعمال تنقیب واسعة �المواقع  الشك أن مرحلة الدولة الحدیثة، �كل ماحملت

األثر�ة المختلفة وعل�ه فمن خالل هذا العمل �مكن الوقوف على العدید من النقاط والنتائج التي تشكل قاعدة �حث 

 مستق�ال ألي �احث مهتم �الدولة الحدیثة �مصر القد�مة و�مجال ال�حر�ة:

عدد كبیر من األلقاب الحر��ة واإلدار�ة �االضافة الى وجود أسماء لقوارب حر��ة مقاتلة أو ارت�ط �األسطول الحر�ي 

قوارب تستخدم كناقالت للجنود وذلك اعتمادا على المناظر والنصوص والتي عرفت منذ عصر الدولة القد�مة والوسطى 

 وظلت تستخدم �عد ذلك خالل عصر الدولة الحدیثة.

ورا حر��ا مهما في تدع�م أركان االمبراطور�ة المصر�ة التي امتدت حدودها الى �الد النهر�ن لعبت األساطیل الحر��ة د

حتى حدود مناطق المملكة الحیث�ة وممتدة الى الجندل الرا�ع ب�الد النو�ة �أقصى الجنوب، وكانت األساطیل الحر��ة من 

ة أمثال تحتمس الثالث وأمنحوتب الثاني وحور محب ناقالت جنود وناقالت العتاد الحر�ي خیر عون لملوك الدولة الحدیث

 من األسرة الثامنة عشر وسیتي األول ورمس�س الثاني، ومرنبتاح ورمس�س الثالث من األسرة التاسعة عشر والعشر�ن.

عرف األسطول الحر�ي اهتماما كبیرا لدى ملوك الدولة الحدیثة، �حیث أدرك ملوك الدولة الحدیثة أهمیته في تذلیل   

 الصعو�ات لتنقل وتحقیق انتصارات على الغزاة الطامعین.
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 نشأته ومهامه  الحرس البر�توري في روما
 خالد آدم  أحمیدة/ جامعة طبرق  - أ

                / جامعة الز�تونةرق�ة إسماعیل األزرق  -أ     

 ملخص الدراسة :  

 مجموعة إلى تعود أصوله. روما في اإلمبراطوري  العصر في اساس�ا الع�ا اإلمبراطوري  الحرس كان

 من م�كر وقت ففي. الرومان�ة الجمهور�ة عهد خالل الجنراالت تحمي أن مهمتها كانت النخ�ة جنود من

 سكیبیو أنتوني، مارك مثل المشهور�ن الرومان الظل لقادة خاصة وحدات اخت�ار تم الم�الد، قبل الثاني القرن 

 الحق وقت في جند ق�صر یولیوس. الحرب ساحات في غامروا كلما سوال كورنیلیوس ووسیوس اإلفر�قي

 أوغسطس أص�ح أن �عد إال �ظهر لم نعرفه كما اإلمبراطوري  الحرس ولكن شخص�ة، كحراسة العاشر الفیلق

ل وقد.  الم�الد قبل 27 عام في لروما امبراطور اول  إلى اإلمبراطوري  الحرس أوغسطس اإلمبراطور حوَّ

 كتائب ثالث وكانت. جندي ألف مجموعة كل عدد بلغ) كتائب( مجموعات تسع إلى وقّسمه دائم، ج�ش

 �حصلون  الحرس أفراد وكان. المجاورة المدن في تتمركز األخرى  الكتائب كانت حین في روما، في تتمركز

 اإلمبراطور لحما�ة وضواحیها رومة في �عسكرون  وكانوا الجنود �اقي رواتب من �كثیر أعلى رواتب على

 عسكر�ة أكاد�م�ة ش�ه أص�حت. روما مشارف على وتقع ،Castra Praetoria هي بهم خاصة قلعة ولدیهم

 .�عد ف�ما والقادة الض�اط ك�ار لتخر�ج

 المفتاح�ة الكلمات

  ج�ش روما، مؤامرات، إمبراطور�ة، حرس،
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Abstract 

Rome's Pretorian Guard Its origins and functions  

The Imperial Guard was a fixture in the Imperial era in Rome. Its origins 

date back to a group of elite soldiers whose mission was to protect 

generals during the reign of the Roman Republic. Early in the second 

century B.C., special units were chosen for famous Roman shadow leaders 

such as Marc Anthony, Scipio of Africa and Lucius Cornelius Sulla 

whenever they ventured into the battlefields. 

 Julius Caesar later enlisted the 10th Legion as a bodyguard, but the 

Imperial Guard as we know it did not appear until after Augustus became 

the first emperor of Rome in 27 BC. Emperor Augustus transformed the 

imperial guard into a permanent army, dividing it into nine groups 

(battalions), each with a total of 1,000 soldiers. Three battalions were 

stationed in Rome, while the other battalions were stationed in neighboring 

cities. Guard personnel were paid much higher than the rest of the soldiers 

and were camped in and around Rome to protect the emperor and had their 

own castle, Castra Praetoria, located on the outskirts of Rome. It became a 

semi-military academy for graduating senior officers and commanders 

later. 

key words 

Guard, empire, plots, rome, army 
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 :  قدمةم

ظهر جهاز الحرس البر�توري منذ عهد األمبراطور أغسطس، وتمثلت مهمته الرئ�س�ة في حما�ة األمبراطور، 

س�طرتهم على كما ظلت ة، هذا الجهاز تتطور حتى وصلت إلى عزل وتنصیب األ�اطر  مهامالزمن بدأ مرور ومع 

 األمبراطور سبت�موس س�فیروس.إلى أن قضى علیهم تزداد شیئًا فشیئًا القرار الس�اسي 

 ذه النخ�ة منه ،في العالم القد�م قوة ونفوذالوحدات العسكر�ة أكثر من  الروماني  لبر�توري الحرس ا �عدّ و 

ألنهم استخدموا أ�ضا كقوة  بل، وحسب حرس األ�اطرة الشخصیین ألنهمالجنود المختار�ن كانوا األكثر شهرة ل�س 

فقد قاتلوا إلى جانب الجحافل في الحمالت العسكر�ة، وفي اخماد االنتفاضات،  ،الصع�ة في خدمة اإلمبراطور�ة للمهام

وقمع مثیري الشغب، وض�ط األمن في استعراضات المصارعین وس�اقات المرك�ات. ومع تنامي نفوذهم، لعبوا أ�ضا 

 .ضرب اإلمبراطور�ةتحاك لدورا محور�ا في المؤامرات التي 

اعتمد األ�اطرة في وقت م�كر أ�ضا بل  ،الحرس اإلمبراطوري النخ�ة الوحیدة لحما�ة الحكام الرومانم �كن لو 

على الحرس الشخصي اإلمبراطوري األلماني وهو فیلق خاص من رجال الق�ائل الجرمان�ة األصل من منطقة نهر 

ألنهم جدیرون �الثقة أ�ضًا ، ور�ما اركاتهم في المعلمهار  جرماناأل�اطرة مثل نیرون وكالیجوال فضلوا الكما أن  ،الراین

 .أكثر من الحرس البر�توري �سبب كونهم غر�اء وأقل عرضة للفساد بتأثیر الس�اسة الرومان�ة والصراع على السلطة

 في حجم الدور الذي أداها جهاز الحرس الیر�توي في تار�خ اإلمبراطور�ة الرومان�ة، أما مشكلة ال�حثتتمثل 

فتتمثل في الكشف عن الدور الكبیر لجهاز الحرس البر�توري في اتخاذ القرار الس�اسي عند الرومان  أهم�ة هذا ال�حث 

التعر�ف فهو ، للهدف من ال�حثالتار�خي التحلیلي، أما �النس�ة  الذي ات�ع في هذا ال�حث فهو المنهجالمنهج أما 

  الس�اس�ة والعسكر�ة. إلى التأثیر على قراراتهم ،ة األ�اطرةا�من حمخ عبر التار�بجهاز الحرس البر�توري وتطور دورهم 

تناول األول  ،تم تقس�مه إلى مقدمة وثالثة محاور یلیق �أهم�ة ال�حثولكي تتم دراسة الموضوع �شكل 

تأس�س الحرس البر�توري، في حین تطرق الثاني إلى مهام الحرس البر�توري، أما الثالث فقد ركز على تفك�ك جهاز 

التي  ت�عت تلك المحاور خاتمة تضمنت نتائج ال�حث ثم مالحق وأخیرًا قائمة �أهم المراجعكما الحرس البر�توري، 

  ارتكزت علیها الدراسة.
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 تأس�س الحرس البر�توري  المحور األول:

التي على ثكنات مجموعة من ض�اط الج�ش  أطلقه الرومانالذي سم األإلى  أساساً �عود مصطلح برایتوري 

�اسم  عروفیناط مكان هؤالء الض� (Praetorium) البرایتیر�وم أسم مفأطلقوا علیه ،كانت تقام في میدان المعركة

لروماني أن یختاروا منهم مجموعات قادة الج�ش ا الرومان والالتین �الدولة، اعتادمن المواطنین  كوك�ةالبر�تورات، وهم 

 (1) .)1-2(شكل .إلحدى الشخص�ات ال�ارزةشخصیین  للق�ام �مهام خاصة أو كحراس

 یتطور �مرور�حتًا، إال أن دوره أخذ مع أن الحرس البر�توري ظهر في بدا�ة األمر ل�كون حرسًا إمبراطور�ًا       

اإلمبراطور  كان ما أراده اإلمبراطور�ة الرومان�ة الس�اسي، ك�انفي  نفوذ كبیرت ذا الزمن حتى أص�ح قوة 

س عشر كتائب كانت تع�شه الدولة، فأسس�اس�ًا وعسكر�ًا متقلِّب في عهٍد  نفوذه هو إیجاد قوة تحمي )أغسطس(

لت كتائب مماثلة رجل)، كما ُشكِّ  1000عت الحقًا لتشمل (وس رجالُ  500ت تتألَّف كل منها من بر�تور�ة فحسب، كان

ب البر�تور�ة العشر في العاصمة روما، حیث كانت لم تترك إال ثالٌث من الكتائ ،رجالً  30ت كل منها من الخ�الة ضم

، أما الكتائب األخرى فقد تركت لمهمةلجنود هذه الكتائب الثالث حر�ة التجول �القصر اإلمبراطوري ومرافق العاصمة ا

 (2).في البلدات الر�ف�ة المح�طة بروما

بإقناع  (Lucius Aelius Sejanus) لوسیوس سیجانوس ىیدع قائد بر�توري  م، نجح23في عام        

ع كتائب الحرس البر�توري إلى حصن خاص �قع خارج أسوار روما بنقل جم� تیبیر�وس اإلمبراطور الروماني آنذاك

القصر اإلمبراطور�ة (یت�ادل داخل ل ة صغیرة �مكنها التجو ، بینما تركت قو Castra Praetoria يم�اشرة، سم

الورد�ة األولى إلى الحصن البر�توري بینما �أتي زمالؤهم الحراس األدوار �استمرار بین النهار واللیل، ف�عود أصحاب 

والءه الحقًا لتیبیر�وس، إال أن قوته ونفوذه الس�اسیین نم�ا بدرجة كبیرة الحرس البر�توري أثبَت  ، رغم أنإلى القصر)

 (3).جداً 

 Cohorsالكتائب البر�تور�ة (أسم من جنود بر�تور�ین  التي كل عناصرهاالتشك�الت العسكر�ة  عرفت

praetoria(،  حراستهم وحمایتهمالرومان ال�ارز�ن كتائب بر�تور�ة تعمل على  ن�الء وأعالموقد كان �متلك العدید من ،

 31مبراطورًا لروما عام عندما أص�ح أغسطس إ ،یولیوس ق�صر وماركوس أنطونیوس وأغسطس  ومن هؤالء األعالم

                                                           
السیاسات، بیروت، عزمي، الجیش والسیاسة إشكالیة نظریة ونماذج عربیة، المركز العربي لألبحاث ودراسة بشارة،  (1)

 .56ص ، 2017
(2) Syme, Ronald, The Roman Revolution. Oxford: Oxford University, Press, 1939, 337–338. 

 661ص ، 1994عزت، موسوعة أباطرة اإلمبراطوریة الرومانیة والبیزنطیة، القاھرة، أندراوس،  (3)
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ألغراض س�اس�ة ال لألغراض العسكر�ة فحسب، ومن هنا تم تشكیل  الةتكون فعأن الكتائب البر�تور�ة قد  ق.م، رأى

 (1)قوة الحرس البر�توري لحما�ة اإلمبراطور شخص�ًا.

، تعاظم دور الحرس البر�توري فإضافة لمهمة حراسة اإلمبراطور التي تلت حكم أغسطسالقرون الثالثة  فيو 

وتكفلوا بتنفیذ أحكام �ال�الد ونهبوا الممتلكات  طمرات �ال�الالمؤا الكثیر من  فأحاكواشغل أفراده مهام الشرطة السر�ة 

لقتل األ�اطرة لتنصیب آخر�ن  وا�عمد وا امتد ل�شمل أهم سلطة �ال�الد فصار  همنفوذولكن ل�س هذا فحسب اإلعدام، 

�اإلمبراطور�ة زمام األمور  (Commodus) ، تولى كومودوسم177 في عام( .(2)بدًال منهم �ما یخدم مصالحهم

ت حیث قلالسالم عامًا، عرفت روما  15حكمه التي استمر قرا�ة  وخالل مدة ،الرومان�ة خلفًا لوالده ماركوس أور�لیوس

و�دًال من ذلك عاشت اإلمبراطور�ة على وقع الذي الزمت فترة حكمه الحروب والمناوشات، الحروب مقارنة �عهد والده 

 (3).لألستبداد �السلطةما دفعت �كومودوس  العدید من المؤامرات التي سرعان

، قائد الحرس (Quintus Aemilius Laetus) م كو�نتیوس أ�ملیوس لیتوس، نظ192عام أواخر في 

غت�ال اإلمبراطور كومودوس وتنصیب القائد العسكري كانت نتیجتها مسؤولي القصر  مع �عض البر�توري، مؤامرة 

دینار (جمع دینار�وس  3000 كبیرة بلغت حواليمكافآت مال�ة الذي قدم ، على عرش روما (Pertinax) برتیناكس

 .(4)في حال تول�ه الحكموالتي كانت العملة الفض�ة لروما) ألفراد الحرس البر�توري 

من  صع�ةفترة  لهم برتیناكس فيالمكافآت حیث تنكر  نیلاألثناء، خابت آمال الحرس البر�توري في تلك في 

ونتیجة لتلك  ،الحرس البر�توري  جهازعلى جذر�ة إصالحات ذلك اتجه إلى إدخال  �اإلضافة إلىو  اإلمبراطور�ةتار�خ 

 قتلواو  193 عام الحرس البر�توري القصر اإلمبراطوري عنصر من عناصر  200عن  یر�و، اجتاح ما اإلصالحات

 .(1)أشهرثالثة أقل من  الذي لم یدم حكمه لل�الد اإلمبراطور برتیناكس 

اغت�ال برتیناكس، عرضت قوات الحرس البر�توري عرش اإلمبراطور�ة �عد شغور منصب اإلمبراطور ونتیجة ل

 .معلنة أن من یدفع أكثر �كون األجدر �حكم اإلمبراطور�ة الرومان�ة �مزاد علني �ال�الد 

                                                           
 .48، ص2008لورو، باترك،اإلمبراطوریة الرومانیة ،ت جورج كتورة ،دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت،  (1)

 .11، ص1995، دار المعارف ،القاھرة ، 3الحویري، محمود محمد، رؤیة في سقوط اإلمبراطوریة الرومانیة،ط  (2)
المؤتمر  ,النوري، میثم عبد الكاضم جواد،حمالت األباطرة تراجان، ماركوس أورلیوس، سبتیموس سیفیروس، مجلة األستاذ (3)

 .197ص .2015العلمي الثالث، جامعة بغداد،  
(4) Arnold, Thomas , The History Of The Roman Empire, Arkose Press, 2015. p 158. 

 .662ص عزت، المرجع السابق، أندراوس،  (1)
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 �موج�هتفوق رًا ، كبیمبلغا  (Didius Julianus) دیدیوس جول�انوس روماني الشهیرالمزاد، قدم الس�اسي ال ذلك وفي 

 �عد ذلك أمبراطورًا خلفًا لبرتیناكس. لیتوج كل المنافسینعلى 

مبراطورا دیدیوس جول�انوس إ واص�ح ، تسببت حادثة ب�ع عرش اإلمبراطور�ة �مزاد علني في غضب األهالي

السارق والقاتل، وخالل إحدى  أطلقوا عل�ه لقباستقبله السكان �ص�حات االستهجان و  روما وأینما حلفي مكروها 

 .الطر�ق أمامه �الحجارةمن العبور نحو هض�ة كابیتولین وأغلقوا المرات اتجه ال�عض لمنعه 

أنفسهم  معلنینمن ك�ار قادة الج�ش  ثالثةد فض�حة عرض عرش روما �المزاد، تمر نتشار خبر ال ونتیجة        

 دخلالذي  (Septimius Severus) االت سیبت�موس س�فیروسوقد كان من ضمن هؤالء الجنر  ،أ�اطرة على ال�الد

 ،بج�شه العاصمة روما إلنهاء عهد دیدیوس جول�انوس

ي نحو �عد مض وذلكاأل�اطرة الذین س�قوه دیدیوس جول�انوس، كما حدث مع  تم اغت�ال، م193في منتصف عام و 

"ما الشر الذي اقترفته؟ على ید أحد الجنود �القصر، وقد كانت آخر كلماته تول�ه عرش ال�الد، وذلك یومًا على  66

   (2)"تلت ؟قومن 

 مهام الحرس البر�توري   المحور الثاني: 

 :المشاركة �الحروب -

 ،الج�ش الروماني عسكري آخر من في الحروب شأنه شأن أي تشكیلالحرس البر�توري  شارك

دًا علن�ًا من فیلقین رومانیم تم14�عد وفاة سلفه أغسطس عام  یر�وستیب وجه مقاطعة  وفیلق الراین ین، هما فیلقرُّ

�كتیبتین بر�تور�َّتین و�عض الفرسان  عمد فیلق �انون�ا �عد أن دتعامل دروسوس بن تیبیر�وس مع تمر  ،�انون�ا

مترأِّسًا ف�الق  جرمان�كوس فقد قمعه ابن تییبیر�وس اآلخر -ذلك في الراین  -د اآلخر أما التمر  ،البر�تور�ین

البر�توري خالل  شارك الحرس ،لمدة عامین متتالَیین الجرمان قاد هذه الف�الق ل�غزو أراضيكماالحرس البر�توري، 

، كما شارك في نهر�ن�الد ال إلى داق�ة ت من�حروب في مناطق امتد وتراجان وسدومیت�ان �نعهدي اإلمبراطور 

  .(1)أل�اطرة كثیر�ن �العصور الالحقة حروب عدیدة

  

  

                                                           
(2) Hekster, Olivier, Rome  and its Empire, AD 193-284 Edinburgh University Press, 2008, p13. 

 .133ص . 2002الشیخ، حسن، دراسات في تاریخ الحضارات القدیمة الرومان ،دار المعرفة الجامعیة، (1)
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  العمل على إطفاء الحرائق:  -

 

من وجود فرقة متخصصة في ، وعلى الرغم الحرائق تشكل تهدیدًا كبیرًا اإلمبراطور�ة الرومان�ةكانت          

في  ید العون لتقد�م  لبر�توري فقد كان من الطب�عي أن �سارع الحرس ا "،Vigiles" مكافحة الحرائق كانت تسمى

الكثیر من أفراده وذلك في حر�ق  لدرجة أنه في احدى الحرائق فقد جهاز الحرس البر�توري  ،كبیرحال وقوع حر�ق 

في إشعال الحرائق التي التهمت الجزء األكبر من روما في عهد  یرى أنهم أدوا دورًا كبیرًا وهناك من  ،معبد فستا

، ولكن وجودهم ساعدة في مكافحة حرائق كان فعاالً �طب�عة الحال فإن وجود أعداد كبیرة من الحرس للم ، نیرون 

ذلك أن اإلمبراطور من خالل إ�فاد حرسه الشخصي  ، ر دعائي في العالقات العامةكان �ستخدم أ�ضا كعنص

  (2).للمساعدة في االغاثة من الكوارث، كان �ظهر للمواطنین أنه �شعر �القلق و�ر�د مساعدتهم

 

  شاركوا في دورات األلعاب الرومان�ة -

الس�طرة على الحشود في األلعاب في  أح�ان كثیرة بر�توري الحرس ال أسُتخدم �اإلضافة إلى ما سبق فقد       

شاركوا  من یرى أنهم وهناك  ،الدماءكما أنهم في �عض األح�ان نزلوا الى الساحة وشاركوا في سفك  ،الرومان�ة

، أو ما  "naumachia"أنهم لعبوا دورا سیئ السمعة في كما ،فن�اتهم القتال�ة العال�ةفي مطاردة الوحوش إلظهار 

من  19000م. كان هناك ما �قارب من  52اورة معركة �حر�ة، استضافها اإلمبراطور كلودیوس عام �ش�ه من

وكان معظم المشاركین  ،  Fucineقارب ودار االشت�اك في معركة �حر�ة وهم�ة على �حیرة 100الرجال ونحو 

 �مراك�ه �المقال�ع والمنجانیق فقد حاصر المعركة  سالحه من السجناء والعبید، أما الحرس البر�توري الذي كان 

  .(1)لمنع المحكومین من الهرب وٕاحداث فوضى كبیرة

 

 

                                                           
(2) Henry, Charles, ustinian I. (529) The Digest of Justinian. Book I, XV, Cambridge University 
Press,1904. p50-51. 
(1) Acook, Litt. D,F,B,A, Adcok, C.A.H, “The Augusta empire,44B .C.-A” ,Vol.X,. 

Ctmbridge,1934, P677-679. 
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  كقوة شرطة سر�ة كان لهم دور  -

 

لمصلحة اإلمبراطور  واالعتقاالت واالغت�االتالتجسس  أمتهانهم للترهیب والتجسسعرف عن البر�تور�ین        

  ".speculatores"اسم أطلق عل�ه ستخدم جناح خاص من القوات العمل�ات السر�ة، ا وف�ما یخص ،الروماني

وأص�ح  وقد تغیر دورها في العصر اإلمبراطوري ، كانت العصر الجمهوري تسمى فیلق االستطالعهذه الوحدة 

في وأعضاء آخرون   Speculatoresوكان ال ،اإلمبراطورناقلي وثائق وعمالء مخابرات في خدمة  أفرادها

كمواطنین عادیین في مسا�قات المصارعة، والعروض المسرح�ة واالحتجاجات لرصد  یتنكرون  بر�توري الحرس ال

 كثیر من األح�ان، وفي ات على أعداء الدولة المشت�ه بهمأ�ضا وضعوا إشار  ،ینتقد االمبراطور كل منواعتقال 

   (2).ته�أنه �شكل تهدیدا لإلمبراطور أو س�اسا هأعدموا سرا من اعتبرو 

  الحرس اإلمبراطوري دورا في اغت�ال العدید من األ�اطرة شارك  -

أكبر تشكل كانت إال أنها �حما�ة اإلمبراطور الروماني، كانت مكلفة  بر�توري فرقة الحرس العلى الرغم من أن        

إلى العب رئ�سي في التجاذ�ات الس�اس�ة التي سادت اإلمبراطور�ة، وكان  فرقةتحولت هذه ال فقد  ،تهدید لح�اته

من خططوا فهم  ،مناصب في الدولةأو  مكافأت مال�ه األ�اطرة الجدد مقابل  لقتل وتنصیبأفرادها على استعداد 

ل كومودوس في اغت�ا كان لهم دور كبیركما  ،م 41كلودیوس خلفا له في  تنصیبغت�ال اإلمبراطور كالیجوال و ال

، وفي �عض الحاالت، كانوا 238و�و�ینوس و�البینوس في  222، وٕا�ال غا�الوس في217، وكركال في192في

م بدعم من الحرس، ثم قتل على  68الذي اعتلى العرش في   Galbaكما حدث مع ینصبون امبراطورا ثم �غتالونه

م ، 193من قبل الحرس في   Pertinaxكذلك نصب اإلمبراطور رفض دفع المكافأة،أیدیهم في العام التالي �عد أن 

   (1) .ثم ذ�ح �عد ثالثة أشهر فقط عندما حاول إج�ارهم على قبول تدابیر تأدیب�ة جدیدة

  طرحوا علنا منصب اإلمبراطور في المزاد -

 لبر�توري م ، حاول الحرس ا 193في   Pertinaxمؤرخ كاسیوس دیو، �عد قتل اإلمبراطورإلى ال استناداً         

و�عد مزایدة قصیرة في تقد�م العطاءات بین القنصل  ،للب�ع في المزادوذلك بوضعه  االستفادة من شغور عرش روما

�مبلغ   Julianus، ب�ع المنصب إلى، تیتوس فالفیوسوعم ( والد زوجته) بیرتیناكس  Didius Julianusالسابق

                                                           
 .066ص  عزت، المرجع السابق، أندراوس، (2)

(1) Brown, P., The World of Late Antiquity, London 1971, p.22. 
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، ولكن �عض المؤرخین الحرس البر�توري الحادثة واحدة من أكثر األحداث سیئة السمعة في تار�خ تلك كانت  ،كبیر

�الفعل ثروة مقابل دعم  و�قولون أن جول�انوس دفع ، م�الغ فیها وضع عرش روما في المزاد�قولون أن روا�ة دیو عن 

تقام من مقتل صهره �عد اعتالئه س�سعى لالن  Sulpicianus، ولكن دافعهم كان أ�ضا الخوف من أنالحرس له

   (2).العرش

  القتال ف�ما بینهم -

 

م، عندما هزم الجنرال فیتلیوس  69 عامواحدة من الحوادث األكثر غرا�ة في تار�خ الحرس البر�توري  وقعت       

فیتلیوس قام خوفا من االغت�ال على ید الحرس الموالي ألوتو،  ،اإلمبراطور أوتو واستولى على العرش الروماني

عندما أعلن ، أ�ام إالستمر لم �ولكن حكم فیتلیوس  ،من الجحافل الخاصة �غیرهمأعضاء من الحرس �استبدال 

، واشت�كوا في وقت ، فانضم إل�ه من طردهم فیتلیوسروما زحف علىف�س�اس�ان قائد القوات في یهودا نفسه إمبراطورا و 

انتصر ف�س�اس�ان في نها�ة  العاصمة،في سلسلة من المعارك الشرسة على مشارف ، الحق مع حرس فیتلیوس

  .(1)المطاف، وأعید الحرس المنفیین إلى مواقعهم السا�قة

 الدور الس�اسي

أعوان مساعده  الذي قادهد خطرًا كبیرًا تمثل في التمر  تیبیر�وس م، واجه اإلمبراطور31في عام 

، فأمسك تلك الحادثة، فاستعان علیهم �الحرس البر�توري، وأثبت الحرس البر�توري والَءه في سیجانوس المقرب

ییر اإلمبراطور�ة �سیجانوس وأعدمه، إال أن األمور تغیرت منذ مقتل سیجانوس، فقد �اتت قوة الحرس البر�توري في تس

في س�اسة روما، فقد ارتكب الحرس البر�توري على مدى القرون التال�ة مشبوهًا واضحة للع�ان، و�دأ الحرس دورًا 

 ،على سكان روما أنفسهم سبت�موس س�فیروس واالعتداء جرائم تراوحت من إعدام األ�اطرة الرومان إلى التمرد على

مع مجلس الشیوخ  ارك فیها الحرس البر�توري بتعاون ش م �مؤامرة41عام  كال�غوال على سبیل المثال، قتل اإلمبراطور

                                                           
 .661ص  عزت، المرجع السابق، أندراوس، (2)

 
 

 .662، ص  عزت، المرجع السابقأندراوس، (1)
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مجلس الشیوخ  دون أن �ستشیروامن  اإلمبراطور كلودیوس لینصب على العرشلروماني، بل وقد مضى الحرس ا

  (2).�األمر

منح  عدم األ�اطرة مرده إلىیبدو أن السبب الم�اشر في تدخل جهاز الحرس البر�توري في اعدام وتنصیب 

 ارتكاب مثل تلك الجرائم.ا دفعهم اس�ة لجنود الحرس البر�توري، ممألجور المنا

، إال اخت�ار قائدهم �أنفسهم �عد أن منحهم حقوقًا واسعة، كحق نجح أوثو �كسب جنود الحرس البر�توري  

 16قوامه  د الحرس القدامى وأمر بتشكیل حرس جدیدح جم�ع جنو سرعان ما تمكن من دحر أوثو، فسر  فیتلیوس أن

من كسب والئهم  �انسفس�ا هى على فیتلیوس ألنه طردهم، فتمكن عدو من جهة أخرى، سخط أفراد الحرس القدام ،كتی�ة

ح العدید من أفراد حرس سلفه، تلیوس و�ص�ح إمبراطور روما، فسر �ان الحقًا أن �قهر فیسه، وقد استطاع فس�الصف

  .(1)قائدًا جدیدًا للحرس تیتوس ن ابنهی�قى مس�طرًا على األمور، عی لضمان أنو  ،كتائب فحسب 9وأ�قى على 

رًا ه لم �كن قادنح�ة أو تنصیب األ�اطرة، إال أنالحرس البر�توري كان �متلك في روما القدرة على ت مع أن

لذلك  ،على التدخل في الشؤون اإلدار�ة الحكوم�ة للدولة، على عكس مسؤولي القصر ومجلس الشیوخ والبیروقراطیین

من جرائمه، كان الحاكم الجدید ینتقم من الحرس  أن یرتكب الحرس البر�توري واحدة في الكثیر من األح�ان و�عد

   (2).بدوره

  المحور الثالث: تفك�ك الحرس البر�توري.

في أواخر القرن الثاني، عندما سرح اإلمبراطور سیبت�موس  تم القضاء على ه�كل الحرس اإلمبراطوري نهائ�اً         

ومع ذلك، فإن صفتهم كأوص�اء على العرش  ،س�فیروس أعضاءه و�دأ بتجنید حراس شخصیین م�اشرة من الج�ش

اول الحرس البر�توري لعب دور صانع الملوك للمرة ، ح306في عام  ،الروماني لن تنتهي رسم�ا حتى القرن الرا�ع

�عد  ،في منصب اإلمبراطور الغر�ي في روما  Maxentiusماكسینتوس األخیرة عندما عمل على تثبیت الغاصب

وحراسه االمبراطور قسطنطین  ماكسینتوس سلسلة مذهلة من الحروب األهل�ة والمطال�ات المتنافسة على العرش، واجه

                                                           
(2) Philo of Alexandria, On the Embassy to Gaius VI.35, trans. C.D.Yonge, London, H. G. 
Bohn, 1854–1890 , VI.35.   

 .64ص .2007حافظ، أحمد غانم ،اإلمبراطوریة الرومانیة من النشأة إلى اإلنھیار، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة،  (1)
 132صالمرجع السابق، الشیخ، حسن،  (2)
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  Maxentius، وقتلرة على نهر التیبر، ولكنهم هزمواكان قتالهم �اسال للمرة األخی دج،في معركة ملف�ان بر� 312في 

. (3) 

أقتنع قسطنطین أنه لم �عد من الممكن الوثوق �الفرقة، فحلها مرة واحدة وٕالى األبد، وأعاد تعیین أعضائها في 

  Castra Praetoria.  (4).م فيضواحي اإلمبراطور�ة، �عد أن أشرف على تدمیر ثكناته

 

 

 المالحق

 

 الحرس البر�توري ) 1شكل (

Philomalek.yolasite.com 

                                                           
(3)Brown, op.cit,, p.22. 

 -680، ص ص ،ت :نسیم واكیم الیاجزي، مشورات دار عالء الدین ، د.ت. 2دیاكوف.س.كوفاكیف ،الحضارات القدیمة ،ج (4)
685. 
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 ) أز�اء وسالح الحرس البر�توري 2شكل (
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 الخاتمة

 �عد سرد تار�خ الحرس البر�توري تم التوصل إلى النتائج التال�ة:

 تقام في م�ادین المعارك.كانت ساس إلى ثكنات الج�ش التي ألاأن تسم�ة الحرس البر�توري تعود � -

 تكون جهاز الحرس البر�توري من أفضل ض�اط الج�ش الروماني لحما�ة األ�اطرة. -

تطور دور الحرس البر�توري من حما�ة األ�اطرة إلى عزلهم وتنصیبهم، كما كان لهم دور في القرارات  -

 .فاعلةالس�اس�ة ال

في القتال وحما�ة روما  .البر�توري العدید من األعمال المهمة، إلى جانب دورهم األساسيأدى جهاز الحرس  -

 .من أي عدوان

عرف عن البر�تور�ین االنخراط في التجسس والترهیب واالعتقاالت والقتل لحما�ة مصالح اإلمبراطور  -

 .الروماني

لذي شعر �الخطر الكبیر الذي �شكله تفكك جهاز الحراس البر�توري على ید األمبراطور سبت�موس س�فروس ا -

 هذا الجهاز على األمبراطور�ة.

 ت�اینت وتداخلت مهام الحرس البر�تور�مع مرور الزمن واختالف س�اسة األ�اطرة. -

كان سب�ًا رئ�س�ًا في تغول الحرس البر�توري وه�منته على الصراع على السلطة واالنقال�ات والفراغ الس�اسي  -

 السلطة.

الطامحین للسلطة للحرس البر�توري �المكافأت والعطا�ا، جعلهم ینحرفوا عن المهام المنوطة  وعود األ�اطرة -

 بهم.

الصالح�ات التي منحت لهم والمهام التي كلفوا بها بدون ق�ادة تض�ط عملهم وتحدد اهدافهم، جعلهم ك�ان  -

 مستقل داخل روما.
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 ل�ة�سیدالالت الرمز�ة في العملة الماسال

                              The monetary iconography of the Massaesyles      

عملته النقد�ة �س�غا عاصمة مملكته، �عتبر من أقوى ملوك  سكس�فاكس هو ملك نومید�ا الغر��ة، الذي  ملخص:

شمال افر�ق�ا مثلما أشارت لذلك المصادر، ومثلما تصوره �عض القطع النقد�ة الخاصة �ه، وقد خلفه على العرش 

وكذا  ابنه فرمینا؛ ولهذا سنحاول في هذا المقال التعرف على الداللة الرمز�ة للقطع النقد�ة لس�فاكس وابنه فرمینا،

       مز ال�ه الصورة أو تحاول أن تعبر عنه.ر د�ة والصفات الشخص�ة للملك وما تفهم العالقة بین الصورة النق

Abstract : Syphax was a king of Western Numidia, whose capital was Siga, It was in 

this city that he had a portion of his coin struck Syphax appears as a powerful king, 

as evidenced by several coins struck at his effigy, where he appears wearing a 

diadem, Vermina succeeded his father after the battle of Cirta; in this article We will 

try to explain the meaning of the monetary iconography of Syphax and Vermina? and 

to know What is the link between the monetary image of the Numidian royal power 

and the real functions of the sovereign?  

 :مقدمة    

التي تعین ال�احث في التار�خ على دراسته ومعرفة تار�خ أي منطقة  ،من المصادر الماد�ة مهماتعد العملة مصدرا 

سجال منقوشا وملموسا یروي حقائق  ،وصور عسكر�ا وحتى اقتصاد�ا، و�مثل ما نقش علیها من كتا�ات ،س�اس�ا

تار�خ�ة، مما �ستدعي االنت�اه له وفحص صوره وتحلیل ما ورد �ه من رموز مختلفة، للتعرف على تار�خ المنطقة 

ینل كفایته من الدراسة، ولم �حظ �انت�اه إال أنه لم ورغم أهم�ة موضوع المسكوكات والعملة  ؛التي ضر�ت بها ولها

الدارسین، و�األخص ا�كونوغراف�ة عملة الممالك اللیب�ة، و�ما �مكنها أن تخبرنا وتدلنا عل�ه، اذا ما سلطنا علیها 

ل�ة كمحاولة منا البراز ق�متها وأهمیتها ، وما الذي �مكن �سیفضلنا اخت�ار موضوع العملة الماسالضوء، ولهذا 

                                              لى وجه العملة أن تدل عل�ه وللرمز أن �شیر إل�ه؟للصورة ع
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، 1" التي تردد ذكرها في �عض المصادرMassaesyliسمیت مملكة الماس�سیل نس�ة لقبیلة ماس�سیل�ا"      

لمور�طان�ا الطنج�ة، والقسم الغر�ي واستنادًا إلى بلینوس و�طل�موس فإن إطارها الجغرافي �شمل القسم الشرقي 

�مور�طان�ا الطنج�ة ثم یذكرها مرة أخرى �مور�طان�ا الق�صر�ة،  2لمور�طان�ا الق�صر�ة، �حیث �ضعها بلینوس

" Herpeditani" المتمركز�ن شرق الهر�یدیتاني"  Soraeموقعها جنوب الصورایي " 3و�حدد �طل�موس

ان�ا "، و�حتمل أن �كون للقبیلة فرعین أحدهما �مور�طDruitaeتایي " " وشمال الدرو�Taladousiiوالتالدوسي" 

یذكر  4غیر أن سترابون  ؛حدة تنتقل �أراضي المور�طانیتینكما �مكن أن تكون قبیلة وااآلخر �الطنج�ة، الق�صر�ة و 

توسعت  "Syphax")، وفي عهد س�فاكسCape Tretumلو�ة الى رأس بوغارون(مأن أراضیها امتدت من ال

المجردة وسهول ت�سة، واستغلت حساب أراضي قبیلة كانت مق�مة بین لغا�ة المضیق وازدادت شساعتها على 

ولم یتمكن  على سیرتا، ق. م واستولت 206" سنة Capussa" الحقًا ظروف مملكة الماسیل ومقتل كابوسا

مر كذلك طالما لم نتمكن من معرفة المؤرخین حتى یومنا هذا من معرفة امتداد حدودها الجنو��ة، وس�ظل األ

، أو ما لم تأت الحفر�ات األثر�ة �الجدید الذي �مكن أن �ضیف لمجال تحدید حدود الق�ائل التي كانت خاضعة لها

 مملكة س�فاكس.

الثان�ة لما  ولوال الحرب البون�ق�ة ال حین أمد س�فاكس حن�عل �المساعدات في اس�ان�ا،ولم تذكر المملكة إ     

وكانت س�غا عاصمة ، 6و�عتبر س�فاكس أقوى ملوك �الد المغرب القد�م، 5تطرقت المصادر لذكر هذا الملك

)، Iol)، شرشال(Gunuguومن أهم موانئها غورا�ا(، 7مملكته، وأضاف لها عاصمة ثان�ة �عد التوسع هي سیرتا

س س�طر علیها �عد ان دخل في حرب مع قرطاج )، والتي �حتمل ان س�فاكSaldae) و�جا�ة(Icosium( الجزائر

ق. م؛ و�عرف عن هذه المدن أنها كانت متعودة المتاجرة مع اس�ان�ا حیث یجلب منها الفخار  213سنة 
                                                 
1 - Polybe, Histoire,Traduit par Waltz(P),éd., Garnier,Paris,1921,  III, 33,15 ; XVI, 2 3,6 ; Strabon, Géographie, 
Trad.,Tardieu(A),Paris, 1880 ,  XVII, 3, 9 ; Tite-Live, XXVIII , 17,5 ; Pline, H.N,V, 17,52 ; XXI, 77 ; Ptolémée, 
IV, 2, 5 ; AE, 1934 p 34 d’après Désanges(J), Catalogue des tribus africaines de l'antiquité classique à l'Ouest du 
Nil, Publications de la section d'histoire, n° 4, Dakar,1962 , p 62 
2 - Pline l’Ancien, H .N, V, 17, 52 
3 - Ptolémée, IV, 2, 5 
4 - strabon, XVII, 3, 9 
5 - Lassère (J-M), Africa quasi Roma, 256 av. J. C.-711 apr. J. C, CNRS Éditions, Aix-en-Provence, 2015, p 49 
6 - Tite-Live, Histoire romaine,Trad., M.Nisard, éd., Firmin Didot freres, 1864,  XXVIII, 17 

�مكن الرجوع الى  �قوى ال�حر األب�ض المتوسط،و للمز�د من المعلومات حول تار�خ المملكة وس�فاكس وفرمینا، وعن عالقة المملكة بجیرانها  - 7
؛  68 – 58، صص 1998ولى ، دار األمة، الجزائر، تي ذكرها: محمد الصغیر غانم، المملكة النومید�ة والحضارة البون�ة، الط�عة الالمراجع اآل

، 2013كة نومید�ا دراسة حضار�ة، دار هومة، محمد الهادي حارش، ممل؛  80 – 62، صص 2007فت�حة فرحاتي، نومید�ا، منشورات أب�ك، 
 ؛ 18 – 15صص 

Gsell(S), Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, TV, éd., Otto ZellerVerlag ,1972, pp 91-94 ; Camps(G), 
Massinissa ou les débuts de l'histoire, Libyca, tomme VIII, 1er semestre, 1960, pp 167- 175 ; Désanges(J),op.cit , 
p62 ; Meynier(G), L’Algérie des origines de la préhistoire à l’avènement de l’islam, éd., La Découverte, 2007, 
pp 37-40 ; Lancel(S), Lalgérie antique, De Massinissa à Saint Augustin, 2ème édition, éd., Place des victoires, 
Pais, 2008, pp 40-44 ; Lassère (J-M), op.cit, p 48-49  
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"، ولم یتوقف Citrumوخشب التو�ا المعروف �السیتروم " العاج و��ض النعام المصنع القمح، والمعادن، وتصدر

بل یبدو أنه كان یتم نقل ما �صدر و�ستورد أ�ضًا من وٕالى المدن  فقط والتصدیر على المدن الساحل�ة اإلستیراد

، حیث ثبت أنه كان یتم نقل ما �صدر 1الداخل�ة حس�ما أثبتته حفر�ات المركز التجاري كاف السمار قرب ت�ارت

 .و�ستورد في األمفورات وشقف الفخار�ات التي عثر علیها بهذا الموقع

) وضواحیها لم تكثف بها األ�حاث األثر�ة، وما أجري بها من حفر�ات Sigaو�ؤسفنا أن منطقة تكمبر�ت (     

�كاد �عد على األصا�ع و�عتبر قل�ًال مقارنة �أهم�ة الموقع وغیره من المناطق التي كانت تحكمها مملكة 

 Pierreكلف بها ال�احث ب�ار غر�مال" أثر�ة بهذا الموقع قرب مصب التافنة،الماس�سیل، حیث أن أول مهمة 

Grimal"2 ولم 1977سنة  3، و�عدها حفر�ات ال�عثة الجزائر�ة األلمان�ة1960، تلتها ف�ما �عد حفر�ات سنة ،

ال �عد أن اكتشف موقع أثري آخر عند مدخل همة مشابهة في أي موقع �المنطقة إ�ستدع او �كلف أي أثري �م

عین ت�موشنت، رغم أنه �فترض أنه خصص  -أشغال انجاز طر�ق رشقون ، �سبب 2017رشقون، في أوت 

، إلعداد دراسة ومتا�عة مخطط الحما�ة وتثمین الموقع األثري 2013سنة  4ملیون دینار 7،9�قدر ب غالف مالي

  كم. 35لس�غا التي ت�عد عن مقر الوال�ة ب 

" من Verminaولم �ستطع خلفه فرمینا" ق. م، وانكسرت من �عده مملكته 203تحدد مصیر س�فاكس سنة      

كید لتجنب أن �عید قوة المملكة الى ما كانت عل�ه، انما سعى فقط للتصالح مع روما واأل

"، حتى ی�قى على العرش، ولعل من أهم انجازات هذه المملكة ضرب العملة، والقدرة على Massinissaماسن�سا"

لها مثل أي قوة أخرى س�طرت أو أضحت مس�طرة آنذاك على حوض مواك�ة االقتصاد االقل�مي والتعامل �النقد مث

 ال�حر المتوسط الغر�ي. 

أن النجاح  الحق�قي لهذه المملكة هو  Lassère Marie-Jean"5السیر" جون ماري �عتبر  العملة: سك -1

ننا نعتبر انها لو لم تكن مزدهرة اقتصاد�ًا لما تمكنت من ذلك، وعدم غیر أ عملة من النوع الجید، سك التمكن من

لك�ف�ة تسییر اقتصادها أو نشاطها وتعامالتها االقتصاد�ة �سبب شح المصادر، وقلة اهتمام األركیولوج�ا معرفتنا 

د المغرب القد�م، بهذه الفترة ال یدل أبدًا على انعدام أو قلة انجازات هذه المملكة ومساهمتها الحضار�ة في �ال

                                                 
1 - Meynier(G), op.cit, p 38-39 ; Lassère (J-M), op.cit, p 49 
2 - Grimal(P), Les fouilles de Siga, MEFR, 1937, N° 54, pp 108-141  
3 - Lancel(S), op.cit, p 43 ; Bouchnaki(M), Récentes recherches et étude de l'Antiquité en Algérie, Ant.Afr, 
N°15, 1980, p 23-24 
4 - https://www.djazairess.com/aps/418857 
5- Lassère (J-M), op.cit, p 49 
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وللتعرف على جمال هذه العملة وما اختصت �ه، البد من التعرف على ق�مة المادة الخام أو المعدن الذي ضر�ت 

  لتمیزها عن غیرها. ه�ك عن الرموز والصور التي اختارها أصحابهامنه وعلى تقن�ة الصنع، نا

ما ، أالبرونز من ضر�ت الخاصة �س�فاكسس�سل�ة العملة الما مما عثر عل�ه حتى اآلن، أن یبدو المعدن: -أ 

فیبدو أنه وجدت  2سوٕاذا ما أخذنا برأي سترابون و�طل�مو ، 1والفضة تلك الخاصة �ابنه فرمینا فضر�ت من البرونز

ال ل مكان تواجد هذه المناجم بدقة، إحو  3مناجم للنحاس �مور�طان�ا الق�صر�ة والطنج�ة، ورغم اختالف المؤرخین

أما الفضة فاألدلة على وجودها قلیل جدًا  ،العملة �البرونز سكأن هذا یثبت أن وفرة النحاس كانت السبب وراء 

لم تكشف إال عن القلیل من مناجم الرصاص التي یتواجد بها الفضة، كما ال  4خاصة وأن الحفر�ات األركیولوج�ة

، و�بدو أن فرمینا قد غیر �ست�عد أنه كان یتم أ�ضا استیراد المملكة الماس�سیل�ة للمعادن التي تحتاجها للتصن�ع

ي، حیث تغیر الفرق بین تماش�ًا مع السوق اإلقل�م�ة آنذاك واالقتصاد المتوسط 5العملة من البرونز إلى الفضة سك

                                                                 العملة البرونز�ة والفض�ة وأص�ح الفارق معتبرًا �عد الحرب البون�ة الثان�ة.

 تقن�ة الصنع: -ب 

�ظهر من خالل 

 �عض القطع النقد�ة

في المجموعة األولى 

، 3مثل رقم  لس�فاكس

على التصدع  8، 5

                                                 
1 -  Krings( V ), La civilisation phénicienne et punique,  manuel de recherche, Édition. Leiden New-York Köln 

E.J. Brill 1995, p 174 
2 - Strabon,Géographie, XVII, 3, 11 ; Ptolémée, Géographie, IV, 2, 5 
3 - Gsell(S), Vieilles exploitations minières dans l'Afrique du Nord , Hesperis VIII ,1928, pp 1-21 ; Ville(M), 
Notice minéralogique sur les Provinces d'Oran et d'Alger, Paris, 1857 ; Camps(G), Les Les traces d'un Age du 
bronze en Afrique du Nord,R.Afr, CIV, 1960, pp 31-55 

4 - Ville(M), op.cit, p 140 ;        خدیجة منصوري، التطورات االقتصاد�ة لمور�طان�ا الق�صر�ة، دكتوراه دولة تحت اشراف محمد ال�شیر
                                                                                233 – 228، صص  1996 – 1995شنیتي، جامعة وهران، 

         
5 - Lenormant(F), La monnaie dans l'antiquité: leçons professées dans la chaire d'archéologie,éd., H. 
Welter,1897, pp 146- 168 
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أو �صورة الر�ع والنصف  الحواف

 مما یدل على أنها ضر�ت ،الس�فاكسي

�ضًا وا العملة أسك كما �المطرقة،

المنقوش  1�طر�قة السكب في القوالب

 علیها صورة الوجه ورمز الظهر،

على ذلك وجود �عض القطع  2والدلیل

�كون وسطها أكثر سمكا  النقد�ة التي

                             من حوافها.                                    

، وال�عض ر�ة دائر�ة، �عضها منفصل عن �عضهكما استخدمت األفران لتسخین المعدن وسك�ه في قوالب فخا     

ب، وهو ما �فسر الزوائد و االنكسار أح�انًا اآلخر متصل ب�عضه، و�تم فصلها �عد أن تلتقط �ملقط من تلك القوال

على حواف العملة، ثم یثبت السندان الذي �حتوي قال�ًا منقوشًا على طاولة وتوضع السب�كة بینه و�ین قالب علوي 

ص�ح السب�كة المعدن�ة عملة نقد�ة، وأفضل القطع ینتهي �ازمیل، ل�طرق عل�ه �مطرقة كي �ط�ع الرمز والصورة وت

التي تط�ع �قوالب برونز�ة بدًال من الحدید�ة، رغم ان هذه األخیرة تطول مدة استخدامها مقارنة  وأجملها هي

                        .الحدید�ة �األولى التي تحتاج للتغییر كلما فسدت نقوشها ولهذا مدة استخدامها قصیرة وهي أكثر كلفة من

�سل�ة لس�فاكس، أنه یوجد على العملة الماس�الحظ من خالل ما عثر عل�ه من  �سل�ة:عرض النقود الماس -2

وال �ضع أي تاج  ذو وجه مستدیر، رأسه عاٍر، وجه القطع النقد�ة شكلین لشخصین مختلفین �اسم س�فاكس، األول

؛ أما لهولى �المجموعة النقد�ة األمن خالل القطعة النقد�ة لس�فاكس و ولح�ة مدب�ة كما یبدو أو شر�ط ملكي، 

اللح�ة كث�فة أكثر مما هي عل�ه في وجه و�ضع شر�طًا ملك�ًا، و  الثاني فنجده رافعًا رأسه، �شعر كثیف ومجعد،

�المجموعة النقد�ة س الملك متوج، أو القطعة النقد�ة التي نرى فیها رأ بهذهیبدو  الشخص األول ومستدیرة مثلما

                             ماذا �عزى هذا االختالف؟الثان�ة، والسؤال الذي �طرح نفسه، إلى 

                                                 
1 - De Barthélémy(A), Nouveau manuel complet de numismatique, éd.,  librairie encyclopédique de Roret, 1851, 
p 12 
بلح�مر وهی�ة، ن�س�غاوي واف�ة، بلعابد ز�نب، العملة القرطاج�ة والنومید�ة والمور�طان�ة من خالل مجموعة متحف سیرتا، المتحف  - 2

                                                                                                                12، ص2002الوطني سیرتا، 
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إرجاع االختالف  �مكن     

في شكل الوجه وتغیر 

ومكان  المالمح إلى أصل

 الصنع، كما �مكن ارجاعه

الفترة الزمن�ة اختالف إلى 

أو حتى الى تأثر  ،ومتالحقتینتلفتین خلكن في فترتین م نقسه المكان�ر�ت أي أنها ض التي ضر�ت فیها العملة

�ما كان سائدًا من حوله، واهتمامه �العملة المنتشرة خالل تلك الفترة، و�حكم تعامله واحتكاكه  1س�فاكس

ممن �عتبرون  3قد ینتج تقلیده لعملتهم؛ و�رى ال�عض، 2" أو �الرومانHiéron IIأو بهیرون الثاني" �القرطاجیین

، غیر أنه لألسف ال سبب االختالف �كمن في مكان الصنع أن القسم األول من عملة س�فاكس ضرب في سیرتا

، ورغم هذه 5م ق.   203و  210ما بین  ضرب في س�غا 4، وأن القسم الثاني�مكن تحدید الفترة الزمن�ة

الفرض�ات التي تحاول تبر�ر االختالف بین صورتي 

�عملته، إال أن عدم اتفاق الملك س�فاكس 

ال ین خصصین في دراسة العملة و�عض المؤر المتخ

أن الصورتین  6یزال قائمًا، خاصة وأن منهم من �عتبر

  لملكین مختلفین.

أما �عملة فرمینا ف�مكننا رؤ�ة نفس وجه الملك،     

�شعر انس�ابي كثیف نوعًا ما، متوج �شر�ط ملكي 

                                                 
1 - Alexandropoulos(J), Les monnaies de l'Afrique antique: 400 av. J.-C.-40 ap. J.-C Presses Univ. du Mirail, 
2007, p 143 
2 - Ibid,p 146 
3 - Baldus(H.R) et Manferdi(L.I) et Jenkins(G.K) d’après  Alexandropoulos(J),ibid,p143n°7 
4 - Mazard(J), Corpus nummorum Numidiae Mauretaniaeque,  Arts et métiers graphiques, Paris, 1955 
 ,p18 ; Berthier(A), La Numidie, Rome et le Maghreb, Éditions Picard, Paris,1981,p 207 
یرى محمد ال�شیر شنیتي أن صور س�فاكس تظهره �مرحلتین من عمره، حیث یبدو في �عضها شا�ا في الثالثین من عمره، وفي األخرى متقدما في 

غیر  غیر أن رأ�ه هذا؛  144، ص 2013الجزائر، السن، محمد ال�شیر شنیتي، الجزائر قراءة في جذور التار�خ وشواهد الحضارة، دار الهدى، 

هي مقنع ألن من یتأمل الصورتین بدقة و�حاول تفحص مالمح الوجهین یتأكد أنها ل�ست لنفس الشخص، ثم أن التي یراها فیها شا�ا في الثالثین 

                                                       أكبر سنا  فیها یبدو ها بدقة صنعها أكثر من األولى التي التي �عتقد أنها ضر�ت الثان�ة نظرا لجودتها وتمیز 
5 - Alexandropoulos(J), Aspects militaires de l’iconographie monétaire numide,Cahiers des études anciennes, 49, 
p 220 
6 - CHARRIER(L), Description des monnaies de la Numidie et de la Maurétanie, Mâcon, De Protat Frères, 
1912 ; A. BERTHIER, op.cit, p. 207-212 
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ومن دون لح�ة، �عكس ما تعودنا رؤ�ته من �ق�ة الملوك  ینظر صوب ال�مین، مر�وط في الخلف، مرفوع الهامة

والموجودة �قاعة المیدال�ات �المكت�ة  1، مثلما �ظهر واضحًا �صورة القطعة النقد�ة لفرمیناالنومید والمور�طانیین

                    .الوطن�ة لفرنسا، أو �صورة نقود فرمینا

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - Lancel(S), op.cit, p44 
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وتعمل على وصفها وترجمة ما تحمل تهتم اال�كونوغراف�ا �الصور والرموز،  ا�كونوغراف�ة العملة الماز�سل�ة: -3

، و�مكن اعت�ارها من تفاصیل بین ثنا�اها، وتحاول تجزئة مرك�اتها وتفصیلها بدقة للحصول على ما تحو�ه الرموز

التحلیل، وكلها تتم ت�اعًا لقراءة الرمز التمح�ص و االستقراء، االستن�اط، مجموعة اجراءات متداخلة كالتفك�ك، 

تحوي العملة الماز�سل�ة صورًا ورموزًا وأ�ضًا نقوش مكتو�ة �البون�ة، ورغم ما حاول والصورة ومختلف األشكال؛ 

ك المؤرخین إث�اته عن تقلید س�فاكس لعملة القوى االقل�م�ة، التي كان یتعامل معها، اال أنه ال �ست�عد أن تكون تل
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الفرض�ات غیر صح�حة، وأن على العكس من 

ذلك أصیلة ومأخوذة من بیئة المملكة وما یجاورها 

وما تر�ى عل�ه هو وشیوخ وأبناء شیوخ الق�ائل 

                                                                                    المجاورة ألراضي مملكته.

تبر الصورة أو الرمز تع الرموز والصور: -أ 

على أي قطعة نقد�ة أهم ما �میزها عن غیرها، 

على وجه العملة نرى صورة الملك غیر متعددة الرموز على ظهر العملة، فنها أ�وتتمیز نقود المملكة الماز�سل�ة 

ًا على رمینا، وعلى الظهر نجد في المجموعة الخاصة �س�فاكس فارسلنس�ة لس�فاكس أو �النس�ة البنه فسواء �ا

رمینا فنجد الحصان حر غیر مسرج، ولكن بنقود كال الملكین الحصان یجري أما تلك الخاصة �ف ظهر الحصان،

قفًا؛ و�الحظ أ�ضًا �عكس نقود �عض ملوك نومید�ا ومور�طان�ا حیث یبدو تارة یجري وتارة �مشي وتارة أخرى وا

المنقوشة على ظهر  أسفل الحصان وأعلى الكتا�ةمثلما یبدو على �عض القطع النقد�ة لس�فاكس وجود دائرة �ارزة 

وتواجدها على أي  ،1ًا لس�فاكس المتوج �شر�ط ملكي، و�عتقد المتخصصین أنها تمثل رمزا فلك� القطعة النقد�ة

                              .                  قطعة �شیر لق�مة العملة المضرو�ة قد�ماً 

ترمز لق�مة العملة فلماذا نجد عددها أكثر من هذه الدائرة ك سؤال �فرض نفسه، وهو اذا كانت غیر أن هنا     

حیث  نجد دائرة واحدة  أح�انًا ول�س دائرة واحدة فقط في مثل هذه القطعة، 5و  2واحد، وهو یتراوح ما بین 

من  7د دائرتین �القطعة رقم من المجموعة األولى، و�القطع الثالث �المجموعة الثان�ة، ونج 8�القطعة رقم 

، وهي غیر موجودة �عملة فرمینا حتى 5، وخمس دوائر �القطعة رقم 9و 6المجموعة األولى، وثالث دوائر برقم 

                             �القطع الفض�ة. 

األولى نه �المجموعة النقد�ة رمینا، وهو أاكس وفكما �مكننا مالحظة خاص�ة أخرى على حصان س�ف     

                                                             رمینا كما یتضح، یجري نحو ال�سار. المجموعة الثان�ة و�نقود ف� نجده یجري الى ال�مین، في حین  لس�فاكس

�م، ل�س فقط من الماسیلیین، وغیرهم من ق�ائل �الد المغرب القدو  وتبدو أهم�ة الحصان �النس�ة للماس�سیلیین     

الفارس المنطلق �حصانه، بل وأ�ضًا قبل ذلك من مامهم بنقش ورسم الحصان الحر، أو خالل رموز العملة واهت

                                                 
1 - Muller(L), Numismatique de l’ancienne Afrique, Copenhague, 1861, 2 ; Mazard(J), op.cit, p 10 ; Soltani(A), 
L’Astre et le Croissant dans l’iconographie monétaire des rois numides et maurétaniens, in Le temps et ses 
mesures aux époques antique et islamique, Actes du colloque international organisé par le CNRA,Alger, 2015, p 
101 
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مثل  التي عثر علیها في مناطق أخرى كثیرة 1وغیره مما �شبهه من األنصاب *خالل النصب اللیب�ة كنصب أبیزار

 .وغیرها أو �آیت بوشایب �وجمعةبرج منایل أو كرفلة �األخضر�ة �البو�رة، أو بثنسو�ن أو 

أن الخیل االفر�قي یتمیز �سرعة الحركة أكثر من  2وحبهم للخیل ناتج عن غنى �الدهم بها، وتذكر المصادر     

حیث تكف�ه إشارة للحركة أو التوقف، غیره من الخیول من المناطق األخرى، و�تحمله للتعب كما أنه مطواع لسیده 

ن للخیول النومید�ة والمور�ة مكانتها الهامة في الحرب ؛ وكا3وسهل االنق�اد، والسر وراء سرعتها الفائقة نحولتها

  .لذلك الرسوم الصخر�ة �التاسیلي والسلم، وقد استخدمت منذ غابر العصور لجر العر�ات، كما تشیر

                                                 
عثر عل�ه �قر�ة أبیزار بدائرة وقنون وال�ة تیزي وزو سم،  11م وسمكه 1،10م، عرضه  1،25هو نصب من الصخر الرسو�ي، ارتفاعه  - *

، منقوش عل�ه رجل بوجه دائري ولح�ة مدب�ة، �ش�ه الى حد ما الصورة الموجودة على وجه العملة الخاصة �المجموعة األولى 1858سنة 
ابیزار �متطي جوادا غیر مسرج، �حمل بیده ال�سرى درعًا وثالث رماح و�ؤدي التح�ة بیده ال�منى، والحصان أ�ضًا یتجه ن، والرجل بنصب لس�فاكس

نًا صوب الجهة ال�منى، وال �ست�عد ان مثل هذه الوضع�ات التي صور بها فارس أبیزار ترمز للزعماء وشیوخ الق�ائل وحتى الملوك وتصورهم فرسا
،  2010م، عمار فت�حة، الفترة اللیب�ة، الجزائر تراث وحضارة من خالل مجموعات المتحف الوطني لآلثار القد�مة، الجزائر، ، آكلي كلثو ا�طاًال 

                    13ص 
1 - Salama(P), « Les chefs libyques sur les stèles figurées », L'Algérie au  temps des royaumes numides,  
catalogue de l'exposition de Rouen, 2003, p35; Laporte(J-P),  «Datation des stèles libyques figurées de Grande 
Kabylie»,  Africa Romana, 1992, p 411-412 
2 - Polybe,Histoire , XII,3 ; Strabon,Géographie, XVII, 7 ; 19 ; Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, 
trad.,Hoffer(F), Paris, éd., Adolphe Delahays, 1851, XX, VIII ; Synésius,Lettres, Traduit par 
Druon(H),Paris,1878,22 ; Némésien, Cynégétiques, Trad., C.S.Nisard,éd., Dubochet, 1812 , v   259 – 272 ; 
Pindare,Phythiques, trad., Puech(A),,éd., Les Belles Lettres, Paris, 1922, IX, v3 
3 - Synésius,Lettre 56 
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و�النظر لصورة نصب أبیزار، نرى درعًا وثالث رماح،      

رامنت جأن الماس�سیلیین والماسیلیین والوهو ما یدل على 

والجیتول وغیرهم من �ق�ة ق�ائل المنطقة، كانوا محار�ین 

حس�ما ذكرته  و�ستعملون الرماح والحراب والدروع وغیرها

ت هذا الصخر�ة تثبوالنقوش ، وحتى الرسوم 1�عض المصادر

، مما یدل على أن الرمح بید 2تصوره من مشاهداألمر �ما 

�عملة س�فاكس أصلي ومحلي، وكان مستخدم من قبل  فارسال

سكان �الد المغرب القد�م، ولم �قلدوا ف�ه غیرهم من الشعوب 

كس من ، بل على الع3المجاورة لهم، ولم �ستخدموه اال حین انضموا للج�ش القرطاجي مثلما یرى ست�فان غزال

هم لما تعودوا عل�ه و�جیدون حمله واستعماله من امذلك یبدو أنهم حافظوا على هو�تهم ومعارفهم الحر��ة �استخد

  أسلحة حر��ة.

، ورمز القوة والحرب لم یجسده 4و�بدو أن الصور والرموز استغلت للدعا�ة الس�اس�ة، ولإلشارة للقوة الحر��ة    

فقط الفارس والحصان على الظهر والرمح، وٕانما حتى المالمح الصارمة ونظرة التحدي والثقة �صورة س�فاكس 

ن صورة س�فاكس على الوجه �المجموعة الثان�ة ف�مكن اعت�ار أتماما مثلما نرى �المجموعة األولى لس�فاكس، أما 

تصفیف الشعر واللح�ة، والمظاهر الملك�ة، ك من حیث االعتناء �مظاهر الز�نةترمز للسالم والجمال والثقافة 

 إضافة لوضع الشر�ط الملكي الذي انتشر مع الفترة الهلینست�ة وتقلیدًا أللكسندر المقدوني.

مًا، وجهًا غیر ملتٍح، وهو أمر مغایر لما تعودنا من ملوك �الد المغرب عمو ورة تعطینا أما بنقود فرمینا فالص    

یل�س معطف والرأس متوج �شر�ط ملكي، وعلى ظهر القطعة حصان منطلق من دون فارس، كما اختفت �عملته 

العت�ار أن صور فرمینا على نقوده ترمز له �عد  S.Gsell"5"مظاهر قوة الجانب العسكري، وهو ما دفع �غزال

مة والده وأسره، ذلك العفو الذي ق. م، حیث كان ی�حث عن عفو روما، �سبب مساندته لحن�عل �عد هز� 203

                                                 
1 -Hérodote, Histoires ,Livre IV,  trad.,PH. E.Le grand , éd., Les belles Lettres, Paris , 1949,VII,41 ; Strabon, 
XVII, 3, 7 ; Salluste, La Guerre de Jugurtha , texte établi et traduit par A.Ernout , Paris , Les belles lettres , 1989, 
LVII, 5 ; Polybe, III, 72, 7 ; Silius Italicus, Guerres Puniques , Texte établi et traduit par M.Kermoysan , Paris , 
éd., Dubochet et Compagnie , 1837, I, 319-323 
2 - Camps(G), « Armes », Encyclopédie berbère, VI, 1989, pp 888-901 
3 -Gsell(S), HAAN, T.VI, p 54 
4 - Alexandropoulos(J), op.cit , p 220 
5 - Gsell(S), HAAN, TV, p 141-157 ; Mazard(J), op.cit, p 21 
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تقل�ص منطقة نفوذه وأراضي وأنه لم �حصل عل�ه اال �صعو�ة من مجلس الشیوخ، مع  1أشار ال�ه تیت ل�فیوس

 مملكته.

تطرح نقود فرمینا اشكال�ة الفترة الزمن�ة، التي ضر�ت فیها، وهل حكم في عهد والده؟ أم �عد أسره؟ خاصة وأن     

حكم األمراء اللیبیین مع الوالد وخاصة من سیخلفه على العرش لم �كن �مست�عد، والدلیل على ذلك فیرموس ابن 

، وهو من اخوته، �ع�ش معه �القصر، و�حكم الى جان�ه نو�ل في القرن الرا�ع الم�الدي، والذي كان الوحید بین

ثیر حول عدم شرعیته؛ أما عن كون فرمینا غیر ملتح، وهو ما اعتبر دل�ًال على خلفه على العرش رغم ما أ

الخضوع لروما وماسین�سا، وكونه غیر مؤهل للحكم من دون اذنهما، فهو دلیل غیر مقنع، ألن فرمینا یبدو من 

، اضافة الى انه ال �ست�عد أنه لم یرد تقلید النومید والظهور �اللح�ة، خاصة وأننا نجد یر السنخالل الصورة صغ

 Hiéronملوكًا غیره صوروا على عملتهم دون لح�ة مع أن أحدًا لم یتهمهم �الخضوع لغیرهم، مثل هیرون الثاني"

II"طل�موس الخامس� ،"Ptolémée V"وأنطیوخوس الثالث "Antiochos III."      

مثلما نالحظ �المجموعات النقد�ة على ظهر القطعة النقد�ة أسفل الحصان كتبت النقوش �البون�ة،  النقوش: -ب 

متبوعًا �كلمة ملك  أو حاكم  2وغال�ا ما تمثل اسم الملك، أعاله أو بهذه القطعة الموجودة �متحف سیرتا لس�فاكس

، ونفس الكتا�ة نجدها على  »   « SPhQ - HMMLKT ح م م ل ك ت – أو مالك المملكة مثل س ف ك

 .«VRMND - HMMLKT »نقود فرمینا، اسمه ولق�ه الملكي أو وظ�فته 

ونها اللغة االقل�م�ة آنذاك، بل وال ن�الغ ان قلنا كل ، فال �ست�عد�البون�ة أما عن كتا�ة النقوش على ظهر العملة     

من لغات العالم القد�م المعروفة �سبب تجارة القرطاجیین وس�طرتهم قبل روما على الحوض الغر�ي للمتوسط، و�ما 

على مستوى ال�حر المتوسط ول�س فقط المحلي، فمن الطب�عي ان ان العملة النقد�ة موجهة للتعامل االقتصادي 

، خاصة وأن المملكة الماس�سیل�ة حافظت ى النقود اللغة األكثر معرفة من طرف الدول والممالك حینهاتكتب عل

، ولم تخل �أي منها، الم�الدقبل العملة خالل القرن الرا�ع والثالث  سكعلى نفس المقای�س التي كانت مت�عة في 

 . وقطر العملة وزن  �ما فیها

                                                 
1 - Tite – Live, XXX, 36, 9 ; XXXI, 11, 13- 17 
2 - Mazard(J), op.cit, p 18- 21 ; Camps(G), Massinissa., p 174 ; Id, , Agellid, titre royal numide, E.B, 1985, p 
249 ; 
 Kadra-Hadjaji(H), Massinissa le grand Africain, éd., Karthala, 2013, p 56  
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الى أن الوزن والقطر الذي ات�ع في عملة س�فاكس، هو  J.Alexandropoulos "1 و�شیر ألكسندرو�ولس"     

نفسه الذي ضر�ت �ه عملة آل برقة �اس�ان�ا، غیر أننا بتت�ع وزن وقطر القطع النقد�ة لس�فاكس وفرمینا ال نجد 

 .مثلما نرى ذلك الجدولین أسفله مر منط�قا تمامااأل

 نقود آل برقة �اس�ان�ا: : مقای�س 1 جدولال

 القطر الوزن  

 مم 25-23 غ 11-10 الوحدة

 مم 22-18 غ 5،5 النصف

 مم 14 غ 2 الر�ع

 : مقای�س نقود س�فاكس وفرمینا �حسب الصور الواردة في المقال: 2الجدول 

 القطر الوزن  رقم القطعة

 

 

 

 

 

 

 

 س�فاكس

 

 

 

 

 المجموعة

 األولى

 

 

 مم 25 غ 12 1

2 // // 

3 // // 

 مم 21 غ  6 4

 مم 22 غ  7،5 5

 مم 21 غ 5،50 6

 مم 18 غ 4،20 7

 مم 16 غ 3 8

 مم 18 غ 4،80 9

 مم 23 غ 4،4 الر�ع الس�فاكسي  

 

 

 

 

 

 المجموعة 

 مم 24 غ 10،20 1

2 // // 

3 // // 

                                                 
1 - Alexandropoulos(J), Les monnaies de l'Afrique., p 145-146 
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 الثان�ة

 

 مم 25 غ 8،7 النصف الس�فاكسي

 مم 3 غ 9،3 قطعة متحف سیرتا

 

 

 فرمینا

 مم 18 غ 8 1

 مم 25 غ 14،7 2

3 // // 

قطعة نقد�ة للملك فرمینا من 

 المكت�ة الوطن�ة لفرنسا

 مم 26 غ 14،53

وحدة  تجاوزت  �المجموعة األولى، البرونز�ة لس�فاكس، ، مالحظة أن الوحدةنستط�ع من خالل الجدولین       

آل برقة �غرام، والنصف بنصف غرام، وأح�انًا �غرامین، أما الر�ع الس�فاكسي فتجاوزها �غرامین، وهو اكبر قطرًا إذ 

أنه �عادل الوحدة مما یدل على انه أقل سمكًا منها، في حین �المجموعة الثان�ة لنقود س�فاكس الفرق كبیر مع 

                                                                             النصف الس�فاكسي، وقطعة متحف سیرتا.        

غ،  8، األول الممثل في dishekels"1" " والِدش�كلShekelsأما بنقود فرمینا الفض�ة، الممثلة في الش�كل"      

أن الش�كل القرطاجي یزن  غ، فاألمر أ�ضًا ل�س متطا�قًا، غیر أن الفارق ل�س كبیرًا، حیث 14،7والثاني یزن 

غي االشارة ال�ه ان الدش�كل القرطاجي كان ق�مًا، حیث أنه غ، ولكن ما ین� 7،2غ، والبون�قي االس�اني یزن  7،6

     دونیي روماني.                                                                         132دش�كل تقابلها  18وقبل سقوط قرطاج ، كانت 

ال �عتبر الملك س�فاكس أقوى ملوك �الد المغرب القد�م فقط مثلما أشار لذلك تیت ل�فیوس، بل یتضح  الخاتمة:  

التي شهدها العالم القد�م والتي أحدثت تغییرًا وتطورا لدى  ،أ�ضًا أنه كان س�اقًا ل�عض المنجزات الحضار�ة

 ق. م 213سنة  العملة في المنطقة، وأول من دعا لمؤتمر السالم سكالشعوب التي عرفتها، مثل كونه أول من 

 مما یدل على أنه رجل دیبلوماسي من الطراز األول، ،، واستقبل الطرفین استق�اًال حسناً �عاصمة مملكته �س�قا

سف م�اشر، غیر أنه لألالغیر تسییر الم�اشر، واألخرى للنظام وأول من جعل للمملكة عاصمتین واحدة خاضعة لل

س�ة للرومان التي كانت تشكل قوة ال �ستهان بها �الن ،وعلى إنجازاته وعلى مملكته ،لم �حظ بتسل�ط الضوء عل�ه

                                                       قبل �سط س�طرتهم الكاملة على �الد المغرب القد�م.  ،القضاء علیها إلى جانب قرطاجة مما جعلهم �قررون 

                                                 
1 - Ibid, p 145 
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�سل�ة من أهم العمالت القد�مة، ل�س ألقدمیتها وأس�ق�ة ظهورها، بل لصفاء المادة الخام تعتبر العملة الماس     

جع ت منها، وصنعها الجید الذي یجعلها غیر قابلة للتأكسد على غرار الكثیر من قطع النقود التي تر سكالتي 

                  كسد.لفترات الحقة والتي تعرضت للتأ

فهي تقبل طرح أكثر من احتمال وفرض�ة، طالما لم و�النس�ة إلشكال�ة الصورة على نقود س�فاكس واختالفها،      

ها أن نا القول�مكن�عثر على دلیل أركیولوجي جدید �فصل في هذه المسألة، وٕاضافة لما ذكر من طرف المؤرخین، 

س، والثاني أ�ضًا وهو الذي ذكر من قبل تكون لشخصین مختلفین، األول هو األكبر سنا یدعى س�فاك قد

، وحتى الس�اس�ة ما یبدو من صورته �المجموعة النقد�ة الثان�ة ببنیته الجسد�ةمثلالمصادر، خاصة وأنه قوي 

على نفسه ال لما حاولت قرطاجة استمالته، اضافة الى أن سكان شمال افر�ق�ا، عرفوا بتسم�ة االسم والعسكر�ة، وإ 

ا غض الطرف عن نصب زال هذه العادة لغا�ة یومنا هذا؛ كما ال �مكنن، والتبنفس العائلةشخصین في آن واحد 

رس �ه، والصورة على المجموعة النقد�ة األولى، مما �طرح احتمال�ة أن �كون االمالمح بین الف أبیزار، وتشا�ه

                   .                    عنا للقول أن الصورتین لرجل واحد شكًال نموذج�ًا محب�ًا للنومید، وتبركًا �ه، رسم على العملة النقد�ة، وهذا یرج

�سیل �أصالة الرمز واخت�اره النا�ع ور الموجودة على ظهر العملة الماس�سل�ة، اهتمام الماستظهر الرموز والص    

وب لدًا لغیره من الشع، والذي ل�س مقمن أهمیته �النس�ة لهم، والذي یرمز للفروس�ة وأساس قوة رجال المملكة

والمكتوب علیها  نصاب اللیب�ة�سیل، وانما تثبت أصالته ما هو موجود على األالمجاورة اقل�م�ا لمملكة الماس

                       .زار�اللیب�ة كنصب أبی

صورة الفارس المنطلق، وكأنه في ساحة المعركة ل�ست مجرد رمز، بل یبدو أنها تعبر فعًال  وترمز لقوة     

في حین هي غیر موجودة بنقود فرمینا، مما یدل فعًال على حب الفارس و�طولته ال نجدها إال في نقود س�فاكس، 

ت�عد أن رمز الفرس كان لغرض الدعا�ة الس�اس�ة ه الدائم للمواجهة وقوته الفعل�ة؛ كما ال �سللفروس�ة وتأه� والده

                                والحر��ة.

الزال تار�خ وحضارة مملكة الماز�سیل لم �كتشف �عد، والیزال �حتاج للكثیر من األ�حاث والدراسات، التي لن      

ث أثر�ة جدیدة �مكنها أن تغطي تار�خ حفر�ات ونتائج أ�حااآلن أو تاتي �الجدید عنها إال �تضیف لما كتب حتى 

 المملكة .
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 )بیرسفونيكوري (حفر�ات حرم د�میتر و الفخار الكورنثي الم�كر في 
 1965-1963 توكـرةفي 

 

 تقد�م وترجمة د. خالد محمد عبد هللا الهدار

   جامعة بنغازي استاذ مشارك �قسم اآلثار في 

 ملخص:

یتضح من خالل عنوان هذه الدراسة انها تهتم �الفخار الكورنثي الم�كر الذي عثر عل�ه في حفر�ات حرم 

د�میتر وكوري �مدینة توكرة االثر�ة (تاوخیرا)، التي قادتها مصلحة االثار في المنطقة الشرق�ة �اشراف جودتشایلد 

. والواقع ان جوهر 1965-1963ن وجون هایز ما بین �التعاون مع المدرسة البر�طان�ة في اثینا �اشراف جون بوردما

الدراسة �مثل ترجمة لما نشره جون هایز عن ذلك الفخار �سبب اهمیته والنس�ة الكبیرة من اوان�ه التي ظهرت في تلك 

ن الحفر�ات والتي ساعدت في التوصل الى تار�خ تأس�س تاوخیرا بواسطة االغر�ق. والواقع ان الدراسة تنقسم الى قسمی

تمثل االول وهو من اعداد ال�احث في مقدمة عن تلك الحفر�ات واهمیتها وملخص عن الفخار الكورنثي وتطوره واهم 

زخارفه، و�دونها قد �صعب على القاريء فهم القسم الثاني الذي �مثل دراسة هایز لفخار توكرة الكورنثي في العصر 

ق.م.)، هذه الدراسة التي  550-620/615ق.م.(او  550-625ن االركا�ك (الم�كر) �مراحله الثالث التي تمتد ما بی

 وّجهت م�اشرة للمتخصصین، لذا كان یجب تقد�م مقدمة عن ذلك الفخار حتى تعم الفائدة للطالب وال�احثین العرب.

Abstract:   

Archaic Corinthian Pottery in Excavations of the Sanctuary of Demeter and  Kore 

(Persephone) at Tocra 1963-1965  

It is clear from the title of this study that it is concerned with Archaic Corinthian 

pottery that was found in the excavations of the Sanctuary of Demeter and Kore 

(Persephone) at Tocra which was carried out under the joint auspices of the Libyan 

Department of Antiquities (Eastern Section) under Mr. R. G. Goodchild, and the British 

School at Athens under Mr. J.Boardman and J. Hayes between 1963-1965. In fact, the 

essence of the study represents a translation of what Hayes published about that pottery 

because of its importance and the large proportion of his vessels that were produced in 

those excavations, which helped to know the exact date of the founding of Tauchira by 
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the Greeks. The study is divided into two parts, the first being prepared by the 

researcher in an introduction to those excavations and their importance, and a summary 

of Archaic Corinthian pottery, its development and its most important decorations, without 

which it may be difficult for the reader to understand the second part, which represents 

Hayes' study of Corinthian pottery at Tocra with its three phases that extend Between 

625-550 BC (or 620 / 615-550 BC), this study was directed directly to specialists. 

Therefore, it was necessary to put an introduction on that pottery for the benefit Arab 

students and researchers.  

 :توطئة

مساعده جون  ن اسلوب التسلسل الط�قي الذي ات�عه فر�ق المدرسة البر�طان�ة في اثینا برئاسة جون بوردمانإ

م انعكس �كل وضوح  1965-1963مابین  1)تاوخیرا(توكرة في  )بیرسفونيكوري ( أثناء حفر�اته �حرم د�میتر و هایز

 ،عة التي عثر علیها في ذلك الموقععلى نتائج تلك الحفر�ات، وعلى دراسة الكم�ات الكبیرة من اللقى الفخار�ة المتنو 

كما ادى تنوع  لهذا الموقع و للمدینة �صورة عامة ،او زمني والتي بدورها ادت في النها�ة للتوصل الى تسلسل تار�خي 

طرز الفخار االغر�قي الم�كر الذي وجد �كم�ات معتبرة، والنتائج المستخلصة من دراسته دراسة علم�ة من قبل االستاذ 

 ) الى لفت االنت�اه الى اهم�ة الفخار االغر�قي الم�كر في اقل�م كیر�نا�كي (قور�نائ�ةJ.Hayesجون هاّیز (

Cyrenaica طان االغر�قي �المدن في تأر�خ االست - �فاعل�ة كبیرة -�عول عل�ه ) ، واتضح انه مصدر تأر�خي�

، ول�س هذا فحسب فقد دلت الدراسة الكم�ة المقارنة لهذا الفخار انه مصدر یتبین منه العالقات 2ثر�ة في هذا االقل�ماأل

، كما ان من شأنه ان �عكس اراالغر�ق المنتجة لذلك الفخالتجار�ة التي كانت لتوكرة واالقل�م �صفة عامة مع مدن �الد 

، مع  ح عند تحدید اصول مستوطني تاوخیرااصول السكان والمستوطنین االغر�ق في االقل�م ، وقد تجلى هذا بوضو 

في مكان ما  قد ال یدل على ا�ة عالقات تجار�ة او  -ولو كانت كبیرة -مراعاة ان العثور على أي كم�ة من الفخار 

ن �سبب ان هناك �عض الطرز الفخار�ة كانت تعد من السلع التجار�ة الشائعة في جم�ع �ساعد في تحدید اصول السكا

ثر�ة ما توقع ظهوره في غالب�ة المواقع األاالسواق وتت�ادل �كل سهولة بین المدن مثل الفخار الكورنثي واالت�كي الذي ی

 .م. بین القرنین السا�ع و السادس ق

                                                 
كم ، وتعد من المدن االثر�ة التي استوطنها االنسان اللیبي منذ عصور ماقبل التار�خ، ثم اص�حت  68تقع توكرة للشرق من مدینة بنغازي �حوالي  - 1

االستط�ان بها مرورا �س�ادة ال�طالمة لها ثم الرومان والبیزنطیین ثم احدى المدن التي اسسها االغر�ق خالل الر�ع االخیر من القرن السا�ع ق.م.واستمر 
 م واالست�طان بها حتى القرن الثني عشر الم�الدي تقر��ًا، وآثارها تعبر عن تسلسلها التار�خي.645-642الفتح االسالمي لها ما بین 

2 - J.Boardman, “Evidence for The Dating of Greek Settelment in Cyrenaica”British School at Athens, 61 (1966) 
pp.150 – 152; P.James, "Archaic Greek colonies in Libya: Historical vs. archaeological chronologies? "Libyan 
Studies,36 (2005)pp.1-20. 
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عثر علیها أثناء حفر�ات ) Archaic(ومما یجدر ذكره ان هناك طرز عدیدة من الفخار االغر�قي الم�كر  

حرم د�میتر بتوكرة منها الفخار الكورنثي و االت�كي و الرودي و الس�كالدي و فخار شرق �الد االغر�ق و الجزر و 

هاّیز ، وتمیزت دراسته �العموم�ة معتمدة على رست تلك الطرز من قبل االستاذ الفخار الالكوني وغیرها و قد دُ 

عن  ااالسلوب المقارن مركزة على انواع من االواني دون غیرها، وقد نشرت دراسة هاّیز ضمن مجلدي الكتاب المنشور 

 .1تلك  الحفر�ات

حث ان و�سبب اهم�ة الفخار الكورنثي والنس�ة الكبیرة من اوان�ه التي ظهرت في حفر�ات توكرة فقد رأى ال�ا 

هناك ضرورة لتصدیر هذه الترجمة  و�بدو أن .المنشور في المجلدین مة للجزء الخاص �الفخار الكورنثيترجللنشر �عد 

بتوطئة عن اهم�ة  حفر�ات حرم د�میتر و الفخار االغر�قي الم�كر الذي عثر عل�ه بذلك الحرم ، كما ان تقد�م 

هت م�اشرة وجّ  التيالم�كر من شأنه ان �ساعد القارئ لهذه الدراسة المترجمة  معلومات عن الفخار الكورنثي

 .ة عن ذلك الفخار حتى تعم الفائدة، لذا كان ال مناص من  تقد�م فذلكللمتخصصین

 عن الفخار الكورنثي الم�كر: مقدمة

(ش�ه جز�رة �عرف �البلو�ونیزنسب الفخار الكورنثي الى مدینة كورنث  الواقعة في �الد الیونان �القارة او ما یُ 

والتي تشغل موقعا استراتیج�ا من الناح�ة التجار�ة مما مكنها من الس�طرة التجار�ة على الطرق التي تر�ط  المورة)

ن هذا الموقع البلو�ونیز و �ق�ة �الد االغر�ق ، والطرق المؤد�ة الى جزر �حر ایجة وشرق ال�حر المتوسط ، وقد مكّ 

منتجاتها و لعل اهمها الفخار الى غالب�ة مواقع ال�حر المتوسط وال�حر االسود او تصدیر توز�ع  التجاري الممیز من

�صناعة الفخار المزخرف منذ القرن التاسع ق.م. أي في  ، وقد تمیزت كورنث2لك �سبب نشاط التجار الكورنثیینكذ

المرحلة التي زخرف فیها الفخار االغر�قي �الزخارف الهندس�ة وظهور ما �عرف �االسلوب الهندسي ، و قد بدأت 

ق.م.  720ق.م. واستمرت في انتاجها له حتى عام  875كورنث في انتاج هذا النوع من الفخار منذ حوالي العام 

بها في صناعة الفخار وزخرفته بزخارف هندس�ة متنوعة ،  خاصاً  كورنث خالل هذه المرحلة ان تبلور اسلو�اً  وتمكنت

ولم �قتصر انتاجها على احت�اجات السوق المحل�ة بل تصدیر فائض انتاجها منه الى عدة مدن اغر�ق�ة أخرى الس�ما 

لم �عثر فیها على هذا  م.، وجدیر �الذكر ان توكرة ق. 720– 750في المرحلة التي عرفت �اواخر االسلوب الهندسي 

، لكن الكثیر من من نها�ة انتاج الفخار الهندسي النوع من الفخار �سبب ان المدینة لم تؤسس اال �عد فترة طو�لة

تي ترجع الى عصر االسلوب �حمل �عض الزخارف الهندس�ة ال �عضهااالواني الكورنث�ة التي عثر علیها في توكرة ظل 

 . لهندسيا

                                                 
1 - J.Boardman & J.Hayes , Excavations At Tocra 1963-1965 ,Vol. 1 (Oxford:1966) = Tocra I; 
J.Boardman & J.Hayes , Excavations At Tocra 1963-1965,Vol. 2(Oxford:1973)= Tocra II. 
2 - J.B.Salmon, Wealthy Corinth: a history of the city to 338 B.C. (Michigan :1984); E.G. Pemberton, “Wealthy 
Corinth: The Archaeology of a Classical City”, The Australian Academy of the Humanities. Proceedings 
1998 (Canberra 1999)p.138-165. 
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و�الحظ ان العالقات التجار�ة مع الشرق في القرن الثامن ق.م. قد ادت الى وصول العدید من القطع الفن�ة 

الشرق�ة الى �الد الیونان والتي بدورها اثرت في الفن االغر�قي والى ظهور المالمح الشرق�ة في ذلك الفن ، وقد كانت 

ة مما دعا دارسو الفخار االغر�قي ان �طلقوا على هذا المرحلة اسلوب زخارف الفخار میدانا رح�ا  للمؤثرات الشرق�

 The (االستشراق في الفخار (او الفن)االغر�قي ، و قد كانت كورنث من اوائل المدن التي تأثرت �اسلوب االستشراق

Orientalizing Style( ) 630/ 640-720�سبب موقعها الممیز وعالقاتها التجار�ة مع الشرق ، خالل هذه المرحلة 

�سبب عدم نضوج اسلوب كورنثي محض وعدم تحرر صناعة  1ق.م.) التي اطلق على فخارها الفخار ما قبل الكورنثي

ون مدرسة فن�ة او اسلوب فني ممیز لصناعة الفخار في مدینة الفخار في كورنث من المؤثرات الخارج�ة أي قبل تكّ 

عن غیرها من فخار المدن االغر�ق�ة األخرى ، وشهدت هذه المرحلة الطو�لة من صناعة الفخار �میزها كورنث 

ق.م.)تطورا ملحوظا في التقن�ة المستخدمة واالسالیب الزخرف�ة المنفذة منها ابتكار  640/630– 720الكورنثي (

على تقلید الطب�عة  نان اكثر حرصاً اسلوب الصور السوداء في رسم االشكال وال�عد عن التجر�د في رسمها واص�ح الف

في تجسید الحیوانات الشرق�ة سواء من حیث الحركة ام من حیث المظهر العام ، والى جانبها بدأت تظهر الزخارف 

ق.م.  650– 690الخط�ة واالشكال الهندس�ة والن�ات�ة في شكل متناسق مع �ق�ة الزخارف الحیوان�ة وحدث هذا ما بین 

، و من هنا بدأت المدرسة الفن�ة الكورنث�ة تتشكل صورتها ، ومع توسطة من فخار ماقبل الكورنثيالمأي في المرحلة 

 – 650مز�د من مهارة الفنانین اكتمل اسلوب الصور السوداء واص�ح اكثر نضجا في اواخر مرحلة ما قبل الكورنثي 

-630او (حوالي ق.م.  625 – 640وفي مرحلة االنتقال ق.م.،  630-650او ما بین حوالي  ق.م 640

ما �عرف �الفخار و قد ادى هذا  في النها�ة الى تبلور اسلوب الصور السوداء و نضجه او  ،ق.م.) 620/615

، و لم �عثر في توكرة اال على اناء واحد یرجع الى المرحلة المتوسطة من الفخار ماقبل الكورنثي 2الكورنثي الناضج

                                                 
 یراجع للمز�د عن الفخار الهندسي وما قبل الكورنثي : - 1

 H.G. Payne, Protokorinthsce vasenmalerei , (Berlin:1933); S.S. Weinberg ,"What Is Protocorinthian Geometric 
Ware?" American Journal of Archaeology, 45.1(1941),pp. 30–44; S.S.Weinberg, The Geometric and Orientalizing 
Pottery, Corinth vol.VII, Part,I , (Princeton:1943)pp.9-54; R.M.Cook, Greek painted pottery, (London: 1972), p. 41–
55; C.W.Neeft, Protocorinthian subgeomatric Aryballoi, (Amsterdam:1987);  J. L. Benson, Earlier Corinthian 
Workshops. A Study of Corinthian Geometric and Protocorinthian Stylistic Groups, Scripta Minora I (Amsterdam 
1989);. Th.Rasmussen,  “Corinth and the Orientalising Phenomenon” Looking at Greek Vases, 
Ed. Rasmussen, Tom and Spivey, Nigel Jonathan, (Cambridge:1991), p. 58–67; M. Akurgal,  Korint Seramiği M.Ö. 
750-650, İstanbul: 1997; J.Boardman, Early Greek Vase Painting: 11th-6th Centuries B.C.: A Handbook, (New 
York: 1998), p. 86–87.   
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K.F.Johansen, Les vases sicyoiens, (Paris: 1923); H.G. Payne, Necrocorinthia , A study of Corinthian art in the 
archaic period. Clarendon Press (Oxford:1931); S.S.Weinberg, Corinth vol.VII, Part,I ,pp. 55-83;  R.Hopper, 
Addenda to Necrocorinthia. The Annual of the British School at Athens, 44. (1949).pp.162-257; J. L. Benson, 
Geschichte der korinthischen Vasen (Basel 1953). J. L. Benson, Some Notes on Corinthian Vase-Painters, American 
Journal of Archaeology, 60, 1956, 219–230; C.W.Blegen, (et al), The North Cemetery ,Corinth vol.XIII, 
(Princeton:1964),pp.97-118;R.M.Cook, Greek painted pottery, pp.55-65  ; D.A. Amyx and P.Lawrence ,  Archaic 
Corinthian Pottery and the Anaploga Well. (= Corinth vol.VII, Part,II), (Princeton : 1975);D.A.Amyx,Corinthian 
vase-painting of the Archaic period, 3 vols. (Berkeley:1988); C. W. Neeft, Addenda et corrigenda to D. A. Amyx, 
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وهذا شيء طب�عي الن المدینة لم تؤسس اال في فترة  1ات (االونوخوي) رقم وهو االبر�ق المخروطي الثالثي المص�

الحقة عن تار�خ ذلك االناء  ، و �سبب وجوده في ط�قة حضار�ة متأخر تار�خها عن تار�خ ذلك االناء یوحي انه 

ه على ا�ة حال عنصر دخیل في تلك الط�قة ومن ثم غیر مفید في عمل�ة تأر�خ االست�طان االغر�قي في توكرة ، لكن

�عكس االسلوب الفني الذي كان شائعا في المرحلة المتوسطة من الفخار ما قبل الكورنثي ، وتنطبق الحالة نفسها على 

وهو �عد مثاال لفخار اوخر  ،ال شك ف�ه  الذي �حمل سمات زخرف�ة تجعل نسبته الى فترة م�كرة امراً  1880الطبق رقم 

هذین اإلناءین  فإنال بین الفخار ماقبل الكورنثي والفخار الكورنثي الناضج ، ومن هنا ماقبل الكورنثي او مرحلة االنتق

 �عدان اقدم االواني الكورنث�ة التي وجدت في توكرة و مثاال فر�دا عن فخار تلك المرحلة في لیب�ا. 

)  لذلك Chronologyعلى تسلسل زمني(قد اتفقوا  الفخار الكورنثي الناضج دارسي وجدیر �الذكر إن أغلب 

ثالث  الى تقس�م الفخارحیث قام ب الثالثیناتمنذ بدا�ة  Payne(1الذي اقترحه �این (و ق.م.)  550 – 625(الفخار 

ق.م.) ، المرحلة المتوسطة  600-625حوالي مراحل زمن�ة كل مرحلة استغرقت ر�ع قرن من الزمن، المرحلة الم�كرة (

ه في ظل الحفر�ات التي انتجت ن، غیر إق.م.) 550 – 575حواليالمتأخرة ( ، المرحلةق.م.) 575 -  600حوالي (

توار�خ جدیدة  الى اقتراح  1988في عام  Amyx(2كم�ات من الفخار الكورنثي وعالقته �الفخار االت�كي دفع ام�كس (

 570-595/590ما بین  ق.م. والمتوسطة 595/590 – 620/615 حوالي تمتد ما بینعنده لهذه المراحل فالم�كرة 

 500والمتأخرة الثالثة ما �عد عام  ق.م. 500-550والمتأخرة الثان�ة  ق.م. 550-570 حوالي االولى ق.م. والمتأخرة

 .3وحال�ًا هذه التوار�خ تجد قبوًال بین الدارسین ق.م.

لمستخدمة  حتى اص�ح اهم وقد تبوأ الفخار الكورنثي الناضج مكانة مرموقة �سبب مهارة فنان�ه و جودة التقن�ة ا

، و قد أبدع هوالء 4سلعة تجار�ة في السوق العالم�ة للفخار وهذا �فسر وجوده في اغلب المواقع االغر�ق�ة الم�كرة

الفنانون في تطو�ر اسلوب الصور السوداء الذي كان له الفضل على فخار الصور السوداء في اماكن أخرى لعل من 

ة الم�كرة ، و�مكن تت�ع الفخار الكورنثي الناضج من خالل تطور الزخرفة الحیوان�ة التي اهمها ات�كا الس�ما في المرحل

كانت  الزخرفة الرئ�س�ة على هذا النوع من الفخار خالل هذه المرحلة الس�ما اذا ما تمت مقارنتها �الزخارف اآلدم�ة 
                                                                                                                                                                
Corinthian vase painting in the archaic period (Amsterdam:1991); D.A.Amyx,., and Lawrence, 
P., (= Hesperia. Supplement 28) ,( Princeton :1996), J. Boardman: Early Greek Vase Painting, pp.178–185; T. 
Mannack, Griechische Vasenmalerei, Eine Einführung (Darmstadt 2002). 

. 
1 - H.G. Payne, Necrocorinthia ,pp.21-27,32-34,55-57,281,303,319. 
2 - D.A.Amyx,Corinthian vase-painting of the Archaic period,p.428. 
3 - M. Steinhart: Korinthische Vasenmalerei. In: Der Neue Pauly (DNP). Band 6, Metzler, Stuttgart: 1999, pp. 738–
742, A.Kocybala, "The Corinthian pottery ", The Extramural Sanctuary of Demeter and Persephone at Cyrene , 
Libya,final reports vol.7, (Philadelphia:1999),p.5; E.Paizi, Overseas Connections of Knossos and Crete in the Archaic 
and Classical Periods: A Reassessment Based on Imports from the Unexplored Mansion, , Unpublished M.A. Thesis, 
University of Cincinnati (2019),pp.20-23. 
4 - K.Arafat, and C. Morgan, “ Pots and Potters in Athens and Corinth: a review”  Oxford Journal of 
Archaeology, 8 (1989),pp.311-46. 
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ء كانت حیوان�ة ام آدم�ة ، وعند النظر الى احد والن�ات�ة واالخیرة شكلت في الغالب عنصرا مكمال للزخرفة الرئ�س�ة سوا

�الحظ ان  لهذا الفخارق.م.)  595/590 – 620/615او (حوالي ق.م.)  600-625(حوالي  اواني المرحلة الم�كرة

ن �مأل خلف�ة تلك الرسومات بزخارف أ الفنان الكورنثي كان �حبذ زخرفة االناء �الكامل �مشاهد حیوان�ة و آدم�ة و

صغیرة متنوعة، وكان �عمد الى جعل المشاهد الزخرف�ة على االواني على ه�أة موضوع واحد �شغل بدن االناء او ان 

شكل االناء ونوعه هو المسؤول على اخت�ار  و�بدو أن�قسم االناء الى حقول مختلفة االحجام تمأل �المشاهد الزخرف�ة ، 

ن تقسم الى أقاراورات الز�ت (اال�استرون) الم�كرة جدا كان من الطب�عي  فإنالنوعین ، وفي هذا الصدد  الفنان الحد

حقول (افار�ز) لكن ز�ادة حجم الحقول والزخارف الحیوان�ة التي تحملها كل هذا ادى الى استعمال الموضوع الواحد او 

ر قد تفرض استعمال طر�قة �عینها، و على الرغم من ان الحقل الواحد الكبیر الحجم، كما ان طب�عة الموضوع المصو 

حجم االناء قد یؤثر على اخت�ار احدى الطر�قتین لكنه ال توجد قاعدة ثابتة في هذا الشأن فقد وجدت اواني كبیرة الحجم 

او الحقل مثل اال�استرون ط�قت فیها طر�قة الحقول و اواني أخرى من النوع نفسه ط�قت فیها طر�قة الموضوع الواحد 

الواحد ، لكن في نها�ة القرن السادس لوحظ ان اغلب اال�استرون استعمل فیها اسلوب الحقول، وهذا �مكن ان ینطبق 

، ولكن في �عض االواني الصغیرة كان �فضل استخدام طر�قة الموضوع أ�ضاً  على �عض االواني الصغیرة الحجم

 .1ة الشكلضیین (االر��الوس) الكرو�الواحد مثل قنینات الر�ا

المرحلة یبدو من المستحسن  فضلة في الفخار الكورنثي خالل هذهوقبل الحدیث عن الزخارف الحیوان�ة الم 

الحدیث عن اشكال االواني المستخدمة في المرحلة الكورنث�ة الم�كرة و التي في االصل تعد تطورا لالواني الفخار�ة في 

و�عض التحسینات على  نتقال حیث ان تطورها شمل الشكل والحجممرحلتي فخار ماقبل الكورنثي و فخار مرحلة اال

، عموما اشكال االواني التي كانت شائعة جدا تمثلت في قنینات الر�اضیین الكرو�ة (االر��الوس 2شكل االواني

Aryballos قارورات الز�ت (اال�استرون ،(Alabastron) االكواب المسماة اصطالحا كوتایل  ،(Kotyle( الى  إضافة

ا�ار�ق ذوات القاعدة المتسعة ، كما ان و ، ) المخروط�ةOinochoe) و اال�ار�ق (االونوخوي Olpeا�ار�ق االولبي (

) المقعرة الجوانب اص�حت اكثر تقعیرا ، و ظهر خالل هذه الفترة طرازا جدیدا من الحقق ، Pyxisالحقق (ال�كس�س 

 .3)العمود�ةCraterة والممازج (الكراتیر) الرق�Amphoraالى ظهور جرار (االمفورات  إضافة

اما الزخارف الحیوان�ة التي ز�نت االواني السالفة الذكر  فتمثلت في حیوانات طب�ع�ة ومخلوقات غیر طب�ع�ة  

، ال�عض منها كان مستخدما في مرحلة ما قبل الكورنثي بوحي من التأثیرات طور�ة خل�ط بین الحیوان واالنساناس

في زخرفة  اً والحیوان االخیر كان اكثر استخدم ،الحیوانات الطب�ع�ة خالل هذه المرحلة االسد والنمر الشرق�ة، ومن اهم

                                                 
1 - H.G. Payne, Necrocorinthia ,pp.46-47. 
2 - S.S.Weinberg, Corinth vol.VII, Part,I ,p.70,85-87. 

 H.G. Payne, Necrocorinthia ,pp.43-46;D.A. Amyx and P.Lawrenceيراجع عن اشكال االواين الفخارية الكورنثية املبكرة: - 3
,  Corinth vol.VII, Part,II,pp.71-82 
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اواني الفخار الكورنثي الم�كر، اما الحیوانات األخرى فهي الثور و الماعز والخنز�ر البري و االیل ، كما اشتهرت 

استخدام  إضافة الى انتشاررات الز�ت (اال�استرون )، العق�ان و االوز واالرانب البر�ة و الثعابین في زخرفة قارو 

)،  Griffinالمخلوقات المهجنة خالل هذه المرحلة لعل اهمها االسفینكس (رأس �شري و جسد حیوان) والجرفن (  

طائر ،  -طائر ، و نمر  -الى مخلوقات مرك�ة مثل جرفن  إضافةأي طائر برأس انسان) ،  Sirensوالسیر�نات (

لوحوش المجنحة التي رجل بذیل ثع�ان) و التر�تون (رجل بذیل سمكة) ، و رجل مجنح ، و سیدة اTyphon( والت�فون 

عرف في فخار ماقبل الكورنثي لكن ظهورها خالل المرحلة  االشكال المجسدة، ال�عض من هذه تمسك �طائر�ن

 .1ستخدام الحزوز وااللوان�ا وواقع�ة الس�ما في تنفیذ االجنحة الكورنث�ة الم�كرة كان اكثر تجانساً 

لن�ات�ة التي تظهر و لم تكن الزخارف الحیوان�ة السالفة الذكر تنفذ لوحدها بل ظهرت الى جانبها الزخارف ا

على  ، كما شاعت زخرفة اللوتس المزدوجةخارف سالسل اللوتس وسع�فة النخیل، ومن اهم تلك الز اح�انا منفردة

، وتركی�ة ار�ع ازهار اللوتس و ار�عة ة اللوتس الر�اع�ة وسع�فة النخیلالى زهر  إضافة، قارورات الز�ت (اال�استرون)

. اما الزخارف الثانو�ة و التي كانت تستخدم في الخلف�ة لملىء الفراغ فقد استخدم 2، والزهرة الر�اع�ة الور�قاتبراعم

، �ضاف الیها الزخارف الخط�ة المتمثلة في خطوط ات والنقاط ذات االحجام المختلفةالفنان الكورنثي زخرفة الور�د

، وهناك الخطوط عن �عضهامتابینة السمك ال�عض منها اص�ح اشرطة او احزمة افق�ة تفصل الموضوعات الزخرف�ة 

وتعد الزخارف اآلدم�ة اقل .3الرأس�ة او االشعاع�ة الرق�قة التي كانت مفضلة في زخرفة اسفل الحافة واعلى القاعدة

على الفخار الكورنثي في هذه المرحلة لكنها اكثر تطورا مما ظهر على الفخار ماقبل الكورنثي ، وكانت  انتشارا

 .4الموضوعات المفضلة اشكال الجنود والراقصین والفرسان وغیرها

 ق.م) 570-ق.م 595/590او ( ق.م.) 575-600حوالياما اواني الفخار الكورنثي في المرحلة المتوسطة (

را لفخار المرحلة الم�كرة سواء من حیث اشكال االواني ام من حیث الزخارف التي تز�نها �انواعها المختلفة فهي تعد تطو 

ن هناك �الحظ ان اشكال اواني هذه المرحلة ال تختلف عن المرحلة الم�كرة لكو ، دم�ة والن�ات�ة والخط�ةالحیوان�ة و اال

الى قارورات  إضافة، االط�اق المزخرفة �حقول مستدیرة ة المتوسطة، ومن بین اواني المرحلاواني كانت اكثر استخداماً 

و قنینات الر�اضیین (ار��الوس)  ،، وهناك االكواب (كوتایل)الز�ت (اال�استرون) الكبیرة الحجم التي كانت شائعة جداً 

وسلطان�ات مختلفة ، كما الف�الي)  Phialeرة الكرو�ة ، ثم تأتي في مرت�ة تال�ة الحقق المقعرة الجوانب ، وصحون الص

ذو القاعدة المتسعة ، و ا�ار�ق االولبي ، وجرار الرق�ة ، واالمفور�سكوس  عرف خالل هذه المرحلة االبر�ق (االونوخوي)

                                                 
 ,H.G. Payne, Necrocorinthia ,pp.48-55,124-143; S.S.Weinberg خارف احليوانية واالسطورية يف املرحلة املبكرة وما بعدها:يراجع للمزيد عن الز - 1

Corinth vol.VII, Part,I ,p.91; R.M.Cook, Greek painted pottery,pp.55-58 
 .H.G. Payne, Necrocorinthia ,pp.144-157اجع عنها: هناك الكثري من التفاصيل عن الزخارف النباتية على الفخار الكورنثي ير  2

3 - S.S.Weinberg, Corinth vol.VII, Part,I ,p.73. 
4 - H.G. Payne, Necrocorinthia ,pp.94-101;S.S.Weinberg, Corinth vol.VII, Part,I ,p.73; R.M.Cook, Greek painted 
pottery,pp.59. 
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)Amphoriskosاما الزخارف الحیوان�ة التي ز�نت تلك االواني فقد كانت هي 1) ، والممزج (الكراتیر)العمودي ،

واني مقارنة �الزخارف االدم�ة، و�الحظ ان الحیوانات المستخدمة في زخرفة اواني المرحلة الزخارف الرئ�س�ة على اال

الى قلة تنوع  إضافةالم�كرة ظلت مستخدمة في المرحلة المتوسطة، لكنها تبدو اقل اتقانا وتتمیز تلك الحیوانات �الهزال، 

اعطى انط�اعا ببدا�ة انحطاط اسلوب الزخارف زخارف الخلف�ة واقتصارها على زخرفة الور�دة والنقاط، وهذا كله 

، لكن االمر خالف ذلك عند التطرق الى الزخارف اآلدم�ة التي زاد االهتمام بها من 2الحیوان�ة على الفخار الكورنثي

و�بدو هذا بتأثیر  قبل فنانین ابدعوا في هذا النوع من الزخرفة حتى فاقت الزخارف المناظرة لها في المرحلة الم�كرة

اهمها الزخرفة االشور�ة المتمثلة في الزهرة الر�اع�ة الور�قات التي انتشرت  فإن، اما الزخارف الن�ات�ة 3الفخار االت�كي

 على قنینات الر�اضیین (االر��الوس).  

 اوق.م.)  550-575(  الناضج لفخار الكورنثيالمتأخرة لمرحلة الو قد ازداد انحطاط الزخارف الحیوان�ة في 

حیث اقتصرت الحیوانات المستخدمة في الزخرفة على االسفینكس و السیر�نات و النمور والماعز  )ق.م. 570-550(

و اوز وجرفن و دیوك نفذت �اسلوب غیر متقن ال یهتم ف�ه �التفاصیل التشر�ح�ة للجسم بل انه لم �عد هناك اق�ال شدید 

ممزوجة  )Subgeometric( ما �عد الهندسيالزخارف الخط�ة وانتشر استخدام  4ثم اختفت نهائ�اً  على هذه الزخارف

، وكانت االواني المستخدمة خالل 6اآلدم�ة و اسلوب االرض�ة الحمراء و تم التوجه الى الزخارف ،5مع الزخارف الن�ات�ة

) واشكال أخرى من هذه المرحلة هي قارورات الز�ت (اال�استرون) ، وقنینات الر�اضیین (ار��الوس) ، واالكواب (كوتایل

االكواب ، و ا�ار�ق  االونوخوي و الممازج العمود�ة واالواني السا�قة طبق علیها اسلوب الزخارف الحیوان�ة ، اما الحقق 

، و استمر استخدام قارورات الر�اضیین (ار��الوس) ات�ةالمحد�ة فقد اقتصرت زخارفها على الزخارف الخط�ة والن�

، و �الحظ االهتمام طبق فیها اسلوب االرض�ة الحمراء الور�قات كما ان الممازج (الكراتیر) المزخرفة �الزهرة الر�اع�ة

الهیدر�ا)، والجرار الكبیرة (االمفورات) ، الس�ما في منتصف القرن Hydria�االواني الكبیرة الحجم مثل جرار الماء (

ان هذا كان من تأثیر الفخار االت�كي الذي بدأ  و یبدو ،7وزخرفت �مشاهد سرد�ة من االساطیر والح�اة الیوم�ة السادس

 .�س�طر على اسواق الفخار العالم�ة

الى ان  إضافةاالغر�قي  انواع الفخار�ق�ة و تعد الزخارف السا�قة كاف�ة لتمییز الفخار الكورنثي الم�كر عن 

 فإن، وعلى الرغم مما تقدم الكورنث�ة ممیزات كل مرحلة �مكن التعرف على فخارها ومن ثم تأر�خ االواني الفخار�ة 

                                                 
1 - S.S.Weinberg, Corinth vol.VII, Part,I ,p.83. 
2 - R.M.Cook, Greek painted pottery,p.58 

 H.G. Payne, Necrocorinthia ,pp.99-113;S.S.Weinberg, Corinth :  -يراجع للمزيد عن الزخارف اآلدمية على الفخار الكورنثي الناضج:3 - 
vol.VII, Part,I ,p.83,91. R.M.Cook, Greek painted pottery,p.58-62 

4 - S.S.Weinberg, Corinth vol.VII, Part,I ,p.90-91;R.M.Cook, Greek painted pottery,p.58 
5 - S.S.Weinberg, Corinth vol.VII, Part,I ,p.83,91.  

 .H.G. Payne, Necrocorinthia ,pp.104-105  -يراجع للمزيد عن هذا االسلوب: -6
7 - H.G. Payne, Necrocorinthia ,pp.114-144. 
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الفخار الكورنثي ، وفي هذا الحالة یتم اللجوء الى التعرف على غیر كاٍف  للتعرف على  تكون مع�اراً الزخارف قد 

ن هذا النوع من الفخار ممیز من حیث الطینة ، وفي هذا الشأن �مكن القول إخصائص طینة الفخار الكورنثي ومكوناته

 منمائل للب�اض التي تحتوى على اكسید الحدید و عندما یتم اخراجه من الفرن �ص�ح لون الطینة �میل ذات اللون ال

وتتدرج طینته من الناعمة الى اقل نعومة الى  ،) بتدرجاته الى االصفر الى االخضر ال�اهتbuff( االصفر الفاتح

الى تمیز الفخار  إضافةذي الطینات الحمراء،  لهذا �مكن تمییزه عن اغلب انواع الفخار االغر�قي االخر  ،1الخشنة

الكورنثي بلون خارجي �میل الى اللون االخضر الفاتح منذ اواخر القرن السا�ع ق.م. وعلى هذا اللون كانت تضاف 

الفخار ذا االرض�ة الحمراء الذي ظهر منذ الر�ع  و�بدو أن. مر القاتمالرسومات والزخارف ذات اللون البني او االح

، كما تمیز ختلفة عن الفخار االت�كيي من القرن السادس كان تقلیدا للفخار االت�كي و قد استخدم ف�ه تقن�ة غیر مالثان

الفخار الكورنثي �استخدام اللون القرمزي على الزخارف منذ اوائل القرن السا�ع ، واستخدم اللون االب�ض لزخارف 

كما كان هذا اللون من االلوان  ،الرئ�س�ة منذ بدا�ة القرن السادسالخلف�ة و الظهار �عض تفاصیل اشكال الزخارف 

، والممیزات السا�قة من شأنها ان تساعد في تمییز الفخار الكورنثي بل واح�انا سلوب االرض�ة الحمراءاالساس�ة في ا

 .2تأر�خه

 مالحظات عن الفخار الكورنثي الم�كر في توكرة:

ترجمة �مكن التذكیر �معلومات ومالحظات اضاف�ة عن الفخار الكورنثي في القراءة قبل ولوج القارئ الكر�م في 

في مطلع تعل�قه على دراسة فخار توكرة الكورنثي، واضاف الیها ال�احث (المترجم) جملة  3توكرة  اوردها االستاذ هاّیز

توكرة تشكل اكبر مجموعة  من الشروح والتعل�قات مز�دا لال�ضاح، من اولى تلك المالحظات ان االواني الكورنث�ة في

و �مكن ان �ضاف في هذا  و كوري (بیرسفوني)،في حفر�ات حرم د�میتر  من االواني الفخار�ة المستوردة عثر علیها

الصدد ان غل�ة الفخار الكورنثي من حیث الكم�ة والعدد عن �ق�ة االنواع الفخار�ة األخرى ل�س مقتصرا على توكرة فقط 

، �سبب س�طرة المنتجات األخرى التي ترجع الى العصر نفسهول�س جم�ع المواقع االغر�ق�ة ولكنها ظاهرة سادت ُجل 

على السوق التجار�ة في ال�حر المتوسط ما بین القرنین السا�ع والسادس ق.م. و هذه الظاهرة �مكن  الكورنث�ة الفخار�ة

، كما ان الكثیر )Megara Hyblaeaی�ال�ا(مالحظتها في المواقع االغر�ق�ة في ا�طال�ا وصقل�ة الس�ما في میجارا ه

الى الجزر أو  إضافةمن الجزر االغر�ق�ة قد استوردت كم�ات كبیرة من الفخار الكورنثي مثل رودس على سبیل المثال 

                                                 
1 - S.S.Weinberg, Corinth vol.VII, Part,I , p.71-72,82; I.K.Whitbred,“Clays of Corinth: The Study of a 
Basic Resource for Ceramic production,” Corinth, 20, (2003), pp. 1–13; A.Kocybala, "The Corinthian 
pottery ", The Extramural Sanctuary of Demeter and Persephone at Cyrene , vol.7,p.3.. 

 :یراجع عن تقن�ات الفخار الكورنثي المزخرف وتطورها - 2
M. Farnsworth “Corinthian Pottery: Technical Studies,” American Journal. of Archaeology, 74(1), 1970, pp. 9–
20;.J.Stephens, (et al.) " The Technological Development of Decorated Corinthian Pottery, 8th to 6th Centuries BCE" 
(Symposium PP – Materials Issues in Art and Archaeology X) Vol.1656 (2014) , pp. 233-250. 
3 - J.Boardman & J.Hayes ,Tocra I,p.21. 
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، وعند مقارنة الكم�ات التي وجدت في توكرة مع مث�التها في المواقع انت واقعة تحت اله�منة الكورنث�ةالمواقع التي ك

و حفر�ات  جوراالكیر�نا�ك�ة األخرى �الحظ ان كم�ات توكرة كانت لها الس�ادة على تلك التي وجدت في حفر�ات اال

التي لم ینشر فخارها الكورنثي حتى  (كیر�ني) ، وحفر�ات یوسبر�دس (بنغازي) 1حرم د�میتر في وادي بلغدیر  �شحات

، وقد قدر هاّیز نس�ة ا على الفخار الكورنثي �عد توكرةي عثر فیهوالموقعان االخیران �عدان من اهم المواقع الت ،اآلن

%  عند نشره للجزء االول من دراسته ، ولكن في الجزء الثاني �شیر بوردمان  30الفخار الكورنثي في توكرة �اكثر من 

ا كانت النس�ة % من الفخار المزخرف الذي وجد في الط�قات المصنفة،  كم 38الى ان نس�ة الفخار الكورنثي كانت 

لنس�ة الفخار الكورنثي بین فخار  2، وعند مقارنة ستوكيخار الذي عثر عل�ه في حرم د�میتر% من مجموع الف 35

%، و �صورة عامة ان النسب الموضحة اعاله تؤكد ان نس�ة الفخار  38.45كیر�ني و فخار توكرة قدم نس�ة  اجورا

عال�ة جدیرة ، ومن ثم فهي نس�ة الذي عثر عل�ه في حرم د�میتر خرفالكورنثي في توكرة تقدر بثلث الفخار المز 

النسب المذكورة  قد عنت �الفخار الذي تمت دراسته وكان في حالة جیدة ،  فإن، وعلى الرغم من هذا �االنت�اه والمناقشة

عثر  توكرةر لكن ال�احث الحظ وجود كم�ات كبیرة من الشقف الفخار�ة الكورنث�ة موجودة في سالل في مخازن آثا

علیها في الحفر�ات نفسها لكنها اهملت سواء من حیث الدراسة ام التسجیل ام الترق�م ومن ثم فهي لم تشملها النسب 

لوحدها و لم تشملها الدراسة  الى االكواب الكورنث�ة ذات االحزمة التي درست وصنفت أ�ضاً السا�قة، و�مكن االشارة 

، وكذلك الحال مع االواني الكورنث�ة المجسدة في ، كما ان اعدادها لم تحَص ضمن الفخار الكورنثي المزخرفهنا

�ضاف الى ذلك مجموعة غیر منشورة من شقف و اواني عثر علیها عام  ،3اشكال حیوانات وطیور وتستعمل للروائح

ي ملف الفخار في في تقر�ر موجود ف 1971 �عد االنتهاء من الحفر�ات عّلق علیها جون هاّیز في اكتو�ر 1966

فقد عثر على الفخار الكورنثي في ط�قات الحرم الثالث و لكن وجوده في الط�قة الحضار�ة  . واجماالً مكتب آثار توكرة

 ، ولعل سبب ذلك یرجع الى منافسة الفخار االت�كي الذي بدأ منافساً ه في الط�قتین الثان�ة و الثالثةاالولى  �فوق وجود

الفخار الكورنثي كان العنصر  فإن، و على الرغم من هذا نثي منذ منتصف القرن السادس ق.م.للفخار الكور   شدیداً 

الثالث مقارنة �انواع الفخار االغر�قي االخر، و لم ینافسه اال الفخار الرودي في  (التوضعات) الغالب في الط�قات

، ومن ناح�ة أخرى فقد بلغ عدد الفخار الكورنثي المصنف و المنشور ةلفخار االت�كي في الط�قة الثالثالط�قة الثان�ة وا

 لق�ة متنوعة من حیث كونها اواني كاملة أو شقف. 726حوالي 

                                                 
 A.Kocybala, "The Corinthian pottery ", The Extramural یراجـــع عـــن الفخــــار الكـــورنثي فـــي حفر�ــــات وادي بلغـــدیر : - 1

Sanctuary of Demeter and Persephone at Cyrene , vol.7. 
2 - S. Stucchi, "Die archaischen griechen vasen und die Kyrenaika: Import , Imitationen und Einflusse- ein Uberblick 

", in H.Brijder (ed) Ancient Greek and related pottery (Amsterdam:1984),pp.139-143. 
3 - J.Boardman & J.Hayes ,  Tocra I,p.117,155,nos.1319-1325,75-86,pls.102-03.  
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كما اورد هاّیز تعل�قین على مجموع الفخار الكورنثي في توكرة اولهما  ظهور نس�ة منخفضة من االواني ذات 

یجد لها شبیها عند مقارنتها �اللقى التي وجدت في المستعمرات األخرى الس�ما النوع�ة الممیزة  التي ال یتوقع المرؤ ان 

ه لم �عثر اال على القلیل من االواني الممیزة من حیث الشكل و الزخرفة فغالب�ة االواني فإنو�الفعل  ،في ا�طال�ا وصقل�ة

تي عثر علیها في قبور واني الكورنث�ة الالتي عثر علیها في الحرم تعد متواضعة و الكثیر منها ال یرقى الى مستوى اال

، كما ان القلیل من اواني توكرة الممیزة من الصعب مقارنتها �امثلة شبیهة �ما عثر عل�ه في المستعمرات كورنث مثال

، والمقصود �االواني الممیزة  االط�اق و االمفور�سكوس و �عض انواع خرى الس�ما جنوب ا�طال�ا وصقل�ةاالغر�ق�ة األ

النقص الشدید في االواني الممیزة في توكرة یرجع الى ان توكرة كانت تقع في نها�ة الخط  و�بدو أن، )الكوتایلواب (االك

التجاري للسفن التي كانت تحمل الفخار الكورنثي على اساس ان غالب�ة االواني الممیزة قد ب�عت في موانئ أخرى قبل 

لشراء االواني ضع االقتصادي في توكرة الذي قد ال �كون مناس�ا الوصول الى توكرة ، كما انه ال یجب نس�ان الو 

 .   الكورنث�ة الممیزة

سواء  هاّیز ان مجموعة  توكرة من الفخار الكورنثي قد شملت اغلب انواع االواني (المنتجات) الكورنث�ة أشارو 

الجیدة منها ام غیر الجیدة أم تلك التي ل�س لها تصنیف محدد من حیث الجودة مثلما حدث في المواقع االغر�ق�ة ب�الد 

) ، و�الفعل هناك تنوع في جودة االواني الكورنث�ة Perachora( بیراكورامدینة  مثالً ، یذكر  (البلو�ونیز) الیونان �القارة

اواني ذات جودة عال�ة وأخرى اقل جودة سواء من حیث التقن�ة ام من حیث الزخرفة و التي ظهرت في الحرم ، فهناك 

 الرسم.

ان هناك اتجاها لظهور االواني الممیزة  في شكل مجموعات مثل قارورات  أ�ضاً والحظ االستاذ هاّیز  

رى المعاصرة واني األخ) ، بینما االKotylai) واالكواب (Plates) ، واالط�اق (Amphoriskosالز�ت(االمفور�سكوس

ان هناك اشكال من االواني كانت منتشرة (شائعة)على حساب  -�قدر مساوي  - أ�ضاً . و�بدو لها كانت غائ�ة كل�ا

) �اعداد كبیرة ، بینما كانت قارورات الز�ت Aryballoiاالواني األخرى، على سبیل المثال ظهرت قنینات الر�اضیین (

)Alabastra قلیلة جدا (�استثناء ما عثر عل�ه في المستو�ات الم�كرة ) ، و�ناء على هذا یبدو ان مجموعة توكرة من (

و�مكن تفصیل ذلك انه من النادر ان وجدت كم�ات قلیلة  الفخار الكورنثي قد استورد معظمها في شكل كم�ات كبیرة .

كو�ا وهناك مئات  161ب النذر�ة المصغرة عثر على االكوا مثلمن �عض االواني حیث اغلبها وجد �كم�ات معتبرة  

من الكسر تنسب الى هذه االكواب لم تدرس او تحصى �شكل دقیق، وهناك االكواب المتوسطة الحجم المزخرفة 

ط�قا من  19كو�ا (في الجزء االول) ، اما االط�اق فعددها  140برسومات متنوعة قدر عدد التي درست منها حوالي 

 57قنینة من بینها  89من طراز واحد، و�لغ عدد قنینات الر�اضیین الكرو�ة الشكل بزخارفها المتنوعة  ط�قا 13بینها 

حقة ، و�لغ عدد  30قنینة مزخرفة �الور�دة الر�اع�ة، اما الحقق فهي متنوعة فالكرو�ة الكبیرة الحجم عثر منها على 

عثر على كم�ات ال�أس بها من  وحقة او یز�د،   30 حقق، وعدد الحقق المتنوعة حوالي 10الحقق المقعرة الجوانب 
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غطاء ....الخ . كما یجب ان یؤخذ في االعت�ار ان االواني الكورنث�ة  50االغط�ة المتنوعة وصل عددها الى حوالي 

الم�كر  ر�خ االست�طانتعد مادة اول�ة تساعد في تقدیر تاالتي تقدم دل�ال على تأر�خ المستو�ات الم�كرة (الط�قة االولى) 

 . 1في توكرة

 )Tocra I pp.21-26, nos.1-579( :الم�كر في توكرة (الترجمة) الكورنثي فخارال

ـ من اقدم االواني التي 1)ـ الذي �حمل الرقم Oinochoe�عد االبر�ق المخروطي الثالثي المص�ات ( اونوخوي 

، اال ان ث تفاصیله الزخرف�ة، ومع انه ال یوجد ما �ماثل هذا االبر�ق الرائع من حی عثر علیها حتى االن في توكرة

، كما ان الزخرفة المحشوة في  2زخرفته الحیوان�ة تعود الى فترة متقدمة من المرحلة المتوسطة للفخار ما قبل الكورنثي

ة الرق�ة، النها تعد من المحززة حول قاعد، ومن المدهش ظهور زخرفة االلسنة لف�ة ترجع أ�ضًا الى الفترة نفسهاالخ

) على الرق�ة لم �ظهر في Meanderوجود الزخرفة المتعرجة ( الم�اندر  فإن، ومن ناح�ة أخرى الزخارف الم�كرة

ن هذا االبر�ق قد عثر عل�ه في الط�قة الثان�ة ، ل هذا الخالف یجدر �االشارة الى أ، وفي ظ3مرحلة متأخرة غال�ا 

و�حالة جیدة لمدة ثمانین عاما او اكثر قبل ان یرمى �ه في  نه ظل كامالً ذا �فترض أ، وعلى ه نسب�اً و�شكل كامل 

هذا قد حدث  و�بدو أنـ، ق.م.ـ تار�خ الط�قة الثان�ة 560رم د�میتر في حوالي عام النها�ة في مالحق ( مخازن ) ح

عل�ه ثم  جل�ه معه الى توكرة النه كان �مثل شیئا عز�زاً  ، وانهالكه كان احد المستوطنین االوائل، ومن المؤكد ان مفعالً 

وشاذا الناء من االواني التي یتم توارثها لعدة اج�ال  واضحاً  االبر�ق �عد مثاالً  فإن. وعلى هذا الى حرم د�میتر قدمه نذراً 

الول في ار�خ االست�طان اه ال یتوقع ان �ستفاد منه في تحدید تفإن، ولهذا السبب  األثر�ةفي التوضعات  �قى  موجوداً 

 .  توكرة

، حیث یوجد قبل المرحلة الكورنث�ة الم�كرة  ما تؤرخ �الحظ ان غالب�ة مجموعة االواني الكورنث�ة الرئ�س�ة نادراً 

، وال یوجد سوى القلیل  4المتسع من االسفل 3او مثاالن �مكن ان ینس�ا الى مرحلة االنتقال مثل االبر�ق رقم  فقط مثاالً 

) التي Aryballosمن االواني التي ترجع الى طرز مرحلة ما قبل الكورنثي ( منها قنینة ز�ت الر�اضیین (ار��الوس 

-341) ذوات االرقام Kotylaiاالكواب ( كوتایل  أ�ضاً ، ومن بینها وهي من طراز القنینات المدب�ة 37تحمل الرقم 

، وال �مكن ان تكون اقدم من المرحلة الكورنث�ة عدو) وتعد كل هذه النماذج متأخرةالذي �التى تحمل زخرفة الكلب  350

                                                 
 : J.Boardman, "Settlement for trade and land in North Africaيراجـــع عـــن امهيـــة فخـــار تـــوكرة املبكـــر وعالقتـــه ابالســـتيطان :  - 1

problems of identity "in G.Testskhladze & F.Angeles(eds), The Archaeology of Greek colonisation, 
Essays dedicated to Sir J.Boardman, (Oxford:1994),pp.144-147.   

 .Payne, Protokorinthische Vasenmalerei pl. 15. 1-3; Johansen, Vases sicyoniens pls. 27. 1, 28 -يراجــع مــثال:- 2
1; Perachora ii nos. 228, 230.  

 .,Perachora ii, nos. 343, 345واملراجع عن هذا املوضوع يراجع عن االمثلة املبكرة جدا اليت زخرفت هبذا املوضوع  - 3
 Necrocorinthia, n. 138. 3:يراجع عن هذا الطراز بصورة عامة ، وعن االلسنة احملززة على الكتف واليت تبدو هناك مفرطحة اكثر  - 4
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-426، اما االكواب الم�كرة جدا ذوات االرقام �طالء اسود مصقول الى الفترة نفسها، وتنسب االكواب المطل�ة 1الم�كرة

االب�ض ـ على التوالي ،  ـاالحمرالب�ض ـ طوط المنتظمة ذات االلوان ا�مجموعة من الخ أ�ضاً فقد تمت زخرفتها  429

قارورة ز�ت ( ال�استرون كسرة ، وعثر على 2هذه المرحلة ، وتعد انموذجا لها وهي من االكواب الشائعة جدا في

(Alabastron  و�مكن من هذه وهي تؤرخ �المرحلة الكورنث�ة الم�كرة _ 11رقم _ في المستوى الم�كر جدا  263رقم ،

ن �ستنتج تار�خ تأس�س توكرة الذي یتفق مع المرحلة المتأخرة لمرحلة االنتقال في الفخار الكورنثي أ القارورة وحدها

أ�ة اشارة تدل على انه سوف �عثر  -�الط�ع – ]، النه الیوجدق.م. 620/615-630او حوالي ق.م  640-625[

 على أ�ة لق�ة اثر�ة اقدم منها في أي جزء من الموقع.

اللذان  3، 1، من بینها االبر�قان رقم منهالم تكن االواني الكبیرة الحجم شائعة حیث ال یوجد سوى القلیل  

ه فإنالمتسع من االسفل  4. و�سبب اهم�ة الزخرفة التي تعلو االبر�ق رقم مرحلة م�كرة جدا وقد ذكرا اعاله یرجعان الى

سي لهذه الزخرفة یتمثل في سیدة الوحوش المجنحة التي تق�ض �ستحسن الوقوف عنده والتعلیق عل�ه فالموضوع الرئ�

نها�ة المرحلة ، وقد ظهرت هذه الزخرفة على العدید من االواني التي ترجع الى رق�ة اثنین من الطیور تش�ه االوزعلى 

�عض االواني على نفسه ، و قد ظهر الموضوع الزخرفي 4، لذا ینسب هذا االبر�ق الى نفس التار�خ الكورنث�ة الم�كرة

، و�مكن مقارنة المشهد الزخرفي على االبر�ق رقم التي س�أتي ذكرها ف�ما �عد 31قم الكورنث�ة في توكرة منها القارورة ر 

مثال لشكل اال�ار�ق  6م ) رقOlpe، و�عد االبر�ق (5 بیراكورا) من Pyxisمع مشهد �ماثله ظهر على غطاء حقة ( 4

 7، و�نسب االبر�ق الرائع ( اونوخوي ) رقم الى المرحلة الكورنث�ة المتوسطة حیوان�ة تعود، وقد زخرف بزخرفة المتأخرة

فهو من االواني التي زخرفت �االسلوب  9، اما االبر�ق المهشم رقم نفسهاالمطلي �طالء اسود مصقول الى الفترة 

رف عادة �اشعاعات رق�قة من ) الذي �عد جزء من مجموعة االواني الصغیرة التي تزخ White  Styleاالب�ض (

 .( اعلى القاعدة ) مع ان القاعدة وحدها توحي �انها �مكن ان تنسب او تكون جزء من حقة ول�ست ابر�قاً  6االسفل

                                                 
ويراجـــع عـــن االمثلـــة املتـــأخرة مـــن قنينـــات الر�ضـــيني الضـــيقة مـــن االســـفل ،  Hopper, BSA xliv (1949) 185-6 .-يراجـــع عـــن زخرفـــة الكلـــب الـــذي يعـــدو : - 1

 Necrocorinthia,286,fig.8A; Perachora ii no. 48; Délos xvii 91, no.4,pl.55 G; Megara Hyblaea-وهبــا زخرفــة امليــزان :
ii pl. 39-2. 

 Necrocorinthia, no. 201. Examples from EG groups: Corinth viii nos. 263-74; Hesperia -يراجــع عــن هــذا الطــراز : - 2
xvii (1948) 223, D 47-52 (from Corinth); MA xvii 109, fig. 76 left (from Gela, with abnormal scheme).  

 وهبا زخرفة غريبة ). وهي من جيال
  1965هناك شقف اخرى من الفرتة الكورنثية املبكرة ، وطبق من فرتة االنتقال وجدت يف هذا املستوى يف عام  - 3
 Necrocorinthia ,nos. 380-3; Perachora ,ii nos. 1527, 1553 يراجع مثال : - 4

5-Perachora ii no. 1897 
 MA xlii (1955) 277 fig. 37. 1 = SE i (1927) 162, pl. 38 d; CVA Copenhague ii pl. 84. 2; CVA -يراجـع : - 6

Univ. of California i pl. 10-4. 
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قد انتجتا في  11 - 10) شكلها شاذ الى حد ما ، تبدو اثنتان منها رقم Amphoraeوهناك ثالث جرار ( امفورات 

 .1مصنع واحد

، اما االواني المغلقة االصغر حجما فقد ظهرت �كثرة وتمثلت �صورة لالواني المغلقة الكبیرة الحجمة هذا �النس�

) التي ینحصر تار�خها Amphoriskosالى الجرار الصغیرة ( االمفور�سكوس  إضافة، ینات الر�اضیینخاصة في قن

  19-13المتأخرة : من بینها س�ع جرار االرقام  ، واوائل المرحلة الكورنث�ةواخر المرحلة الكورنث�ة المتوسطةبدقة بین ا

) ، وقد زخرفت �ق�ة الجرار �احزمة Benson's Gruppe( 2المزخرفة �افار�ز حیوان�ة تنسب الى مجموعة بینسون 

، وتنسب جم�ع قارورات ] فلم تكن شائعة 30-26[االرقام  ، اما قارورات الز�ت ( االل�استرون ) الصغیرة3�س�طة 

. وظهرت قنینات  الر�اضیین ( ار��الوس ) �اشكال 30لم�كرة �استثناء القارورة رقم الى المرحلة الكورنث�ة ا  توكرة

ذات القاعدة  127نة رقم ذات القاعدة المدب�ة ، وكذلك القنی ( ذكرت اعاله ) 37، و�استثناء القنینة الم�كرة رقم عدیدة

، تعود الغالب�ة العظمى منها الى اواخر المرحلة تدیرة (كرو�ة ) الشكلي صغیرة ومساما القنینات األخرى فه ،المستو�ة

، وهي مطا�قة تماما  لطرز القنینات التي وجدت في قبور المجموعة  ورنث�ة المتأخرةالكورنث�ة المتوسطة او المرحلة الك

C  متوسطة الحجم من افضلها  ، من بین هذه القنینات هناك اثنتا عشرة قنینة زخرفت �موضوعات حیوان�ة4في ر�تسونا

 اً متأخر  اً تقلید لتي عددها تسع او اكثر_اوتعد �ق�ة القنینات _، 41و 39تلك التي ظهرت على او ز�نت القنینتین رقم 

خرفت �الزهرة ، اما القنینات التي ز 53-52رقم  5لمث�التها التي زخرفت بزخرفة انموذج�ة تمثلت في ثالثة محار�ین

، و�مكن تصن�فها الى ثالثة طرز ممیزة: الطراز االول ثلها فیر�و عددها عن خمسین قنینةما �ما اوالر�اع�ة الور�قات 

لتي تعد اكثر زخرفة وتتمیز �ظهور صف من الور�دات على الحافة نفذت �الرسم ا 78 - 70ت رقم القنینا تمثله

، اما الطراز الثاني فتمثله القنینات تكبیرة الحجم تحمل نفس المواصفا ، و�ظهر من بینها قنیناتOutline(6الكفافي(

 126 -96، اما قنینات الطراز الثالث فتحمل االرقام یز �ظهور صف من النقاط حول الكتفالتي تتم 95 -79رقم 

.ومن النادر اال تظهر 7فلم تظهر علیها أ�ة زخرفة عدا الزهرة الر�اع�ة الور�قات و زخرفة االحزمة على الحافة 

موضوعات زخرف�ة ثانو�ة ( فرع�ة ) على ظهر مقا�ض قنینات الطراز�ن االول والثاني ، وهذه قد تعد عالمات للمصانع 

. و�الحظ ان زخرفة الور�دات نفسها ظهرت بها العالمة  83 -79، قد یدلل على ذلك خمس قنینات رقم لتي  انتجتهاا
                                                 

 (Benson, Geschichte 51- 52) -يراجع عن ذلك : Ampersandترجع تلك اىل فنان امبريساند - 1
2 - Geschichte 42-43. (طراز شائع) .    

   .Corinth xiii grave 188-5 . -ينسب اىل الفرتة الكورنثية املتأخر ، يراجع عن االمثلة املطابقة هلا :رمبا  - 3
4 - Ure, Aryballoi & Figurines, passim 
5 - Ibid., 39-41, class IV. vi.c 

 .الفرتة الكورنثية املتوسطة و املتأخرة وتلك تؤرخ ما بني Corinth xiii 114 -يراجع عن االمثلة االخرى اليت هبا نفس الزخرفة : - 6
مــــن قبــــور ريتســــو� وهــــي تــــؤرخ ابلفــــرتة الكورنثيــــة املتــــأخرة . يراجــــع عــــن مناقشــــة عامــــة لطــــرز زخرفــــة الزهــــرة الرابعيــــة   C يعــــد الطــــرازين الثــــاين والثالــــث مــــن الطــــرز الشــــائعة يف اجملمــــوع - 7

 Ure, op. cit., 44-46, 102-3, Pls.9-10. Cf. also CVA Reading i pl. 5. 2-4 -الوريقــات ، وقائمــة االمثلــة مــن االمــاكن االخــرى :
(with comments, pp. 9-10).   التوجد امثلة الزهرة الرابعية من اجملموعة B  عندURE , op. cit    
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بها على قنینتین صغیرتین غیر مزخرفتین[ أي ال تظهر  أ�ضاً لطراز االول قد ظهرت التي ظهرت على حواف قنینات ا

. و�بدو انه �سبب الصدفة المحضة تم العثور على قنینة واحدة من الطراز االول في 69-68زخرفة على البدن ] رقم 

 .1ة الثالثة الط�قة الثان�ة ، والقلیل من القنینات المصنفة من الطراز�ن االخر�ن وجدت في الط�ق

الكبیرة الحجم من اروع اللقى او االواني التي وجدت في توكرة ذلك  31وتعد قارورة الز�ت(اال�استرون) رقم 

في المرحلة الكورنث�ة الم�كرة واوائل المرحلة  �سبب زخرفتها الممیزة المسماة اسلوب النقطة الب�ضاء الذي كان سائداً 

�س�ة  في موضوع سیدة الوحوش المجنحة مع االوز( الطیور ) الكبیرة الحجم ، وقد تمثلت زخرفتها الرئ2المتوسطة 

) . وقد ملئت الفراغات بین االشكال المرسومة �مهارة فائقة  4على االناء رقم نفسه (یراجع للمقارنة ظهور الموضوع  

خارف وامتزاجها  مع �ازدحام الز  ، وهذا اعطى احساساً بیرة الحجم وموضوعات زخرف�ة أخرى وتمثلت في ور�دات ك

، وهذا میز ظهور االسلوب الكورنثي شكال المرسومة عن زخارف الخلف�ةالرسومات حتى �ات من الصعب تمییز اال

الصغیرة  و�الحظ استخدام اللون االحمر �كثرة كما اض�فت عدة صفوف من النقاط الب�ضاء .ي احسن احوالهالمتطور ف

یلوس مطا�قة ، وقد ظهرت قارورة في دمنها ظهرت على سیدة الوحوش وحدها، وهناك مئات على الحزوز نفذت �عنا�ة

 .فنان نفسه، ومن المؤكد انهما ینس�ان الى براعة ال3لهذه القارورة تماما

على القلیل من القارورات ( اال�استرون ) الكبیرة [ أي في حرم د�میتر] وعثر في ط�قات (او توضعات) توكرة 

  32، منها القارورة رقم تعد اقل ق�مة و�عیدة عن االعجاب ز�ت الر�اضیین ( ار��الوس ) التيالحجم األخرى ، وقنینات 

والزخرفة االخیرة تش�ه مث�التها التي ظهرت  4التي تعود الى المرحلة الكورنث�ة المتأخرة والمزخرفة �اشكال المحار�ین

، و زخرفت  560و  570رة الحجم التي تؤرخ �عام القنینات الكبی أ�ضاً على القنینات الصغیرة ( ار��الوس ) وهناك 

. وترجع  القنینة 5تح�ط بها حیوانات وجم�ع تلك القنینات تعد اردأ من القارورة االخیرة -في المركز -بزخرفة ن�ات�ة 

 .6وقد زخرف بدنها �حزام عر�ض اسود اللون تتخلله حزوز رأس�ةنفسها، الى الفترة  36 (ار��الوس ) رقم

) الكرو�ة الشكل ، تعود غالبیتها العظمى الى طراز الحقق ذوات Pyxidesهناك مجموعة جیدة من الحقق (

الحافة الرأس�ة القصیرة ، والمقا�ض المرتكزة على الكتف ، و�نسب القلیل منها الى طراز الحقق الخال�ة من المقا�ض 

وان�ة من اسلوب المرحلة الكورنث�ة المتوسطة والمتأخرة ، وحافتها مستو�ة ، وقد زخرفت معظم الحقق الكبیرة �افار�ز حی

الى فنان او رسام  140و  135و  134.وتنسب ثالث منها رقم افضل تلك الحقق 133عد الحقة رقم وت

                                                 
 من جمموعات تؤرخ بنفس اتريخ الطبقة الثانية يف توكرة  لقد اتت اغلب االمثلة القابلة للمقارنة من ريتسو�   - 1
 Necrocorinthia, nos. 380-439, 600-8 B يراجع: - 2

3 -Délos x no. 451, pls. 33, 67; Necrocorinthia, no. 381; Benson, Geschichte 38 'Delosgruppe' no. 5. 
 British Museum 60. 4-4. 13 = A 1020 [NC no. 1232) ; Necrocorinthia,nos. 1 230-1 are of similar -يراجـع :- 4

type 
  .Necrocorinthia, nos. 83 1-5, 1264-91 يراجع عن هذا الطراز بصورة عامة : - 5
  .Necrocorinthia,no.1294, A close parallel to 32 is CVA Mainz i pl. 31. 3-4 -يراجع للمقارنة : - 6
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، وتمثلت الزخارف االضاف�ة ( الجانب�ة ) على الحقق في الفروع واالوراق الن�ات�ة المتشا�كة )Ampersand(1امبیرساند

، وكذلك زخرفة سع�فة النخیل المزدوجة 131- 130ما ظهر على الحقتین رقم ا زخرفة اللوتس والبرعم مثلمن بینه

التي  132، اما الحقق االصغر حجما و�ضاف الیها الحقة رقم 139 - 138ظهرت على الحقتین رقم  واللوتس والتي

، �كة�حزام من االوراق الن�ات�ة المتشا 148-147رفت اثنتان من تلك الحقق رقم زخرف اغلبها �االسلوب االب�ض زخ

، والحقق الثالث�ة الحوامل التي تنسب الیها فقد زخرفت �اسلوب م�سط واغلبها �عود الى اما الحقق المقعرة الجوانب

مرحلة متأخرة ( المرحلة الكورنث�ة المتوسطة / المتأخرة ) وجدیر �المالحظة  ان الزخرفة الحیوان�ة التي ظهرت على 

، و�مكن مقارنتها مع الزخرفة خر من المرحلة الكورنث�ة الم�كرة�حتمل انها ترجع الى الجزء المتأ 159حقة رقم ال

. و �الحظ ان القلیل من االغط�ة �مكن ان تالئم �عض ابدان 207 - 206المماثلة لها التي تزخرف الغطاءین رقم 

 . 166 - 163والحقق رقم  221لغطاء ا، و  162والحقة رقم  211الحقق األخرى ، مثل الغطاء رقم 

وعند إمعان النظر في الحقق ال �ظهر هنا التناقص في عدد ابدان واغط�ة الحقق الذي لوحظ في اماكن 

ق وجدت تقر��ا مطا�قة لعدد : فاالغط�ة المقب�ة و االغط�ة المستو�ة ذات الحاش�ة ال�ارزة من اجل احكام الغل2أخرى 

.و�الحظ انه من بین تلك اللقى غط�ة تناسب الحقق وتغطیها �احكامه من الصعب ایجاد ا فإن، على الرغم من هذا الحقق

 .مقارنة �الحقق الم�كرة ان االغط�ة الم�كرة كانت اكثر شیوعاً 

�الحظ ان جم�ع اغط�ة المرحلة الكورنث�ة الم�كرة واوائل المرحلة المتوسطة هي من طراز االغط�ة المستو�ة 

من اقدمها وقد زخرف �اسلوب  205، و �عد الغطاء رقم من اسفل و�ها عقدة او ممسك مرتفعة ذات الحاش�ة ال�ارز 

�اواخر المرحلة   207و  206) و�ؤرخ الغطاءان رقم Mykonos( 3حیواني م�كر ینسب الى فنان او رسام م�كونوس

، وقد زخرفت االغط�ة االخیرة ( رقم 4�اوائل المرحلة الكورنث�ة المتوسطة؟  208الكورنث�ة الم�كرة ، و�ؤرخ الغطاء رقم 

) و�بدو أنها هنا احدى اشتقاقات Silhouette�افار�ز حیوان�ة نفذت �اسلوب الصورة الظل�ة ( ) 208و 207و 206

التي من المحتمل ان  تؤرخ مابین المرحلة الكورنث�ة المتوسطة و -هذا االسلوب. وتتمیز العدید من االغط�ة المتأخرة 

لمقب�ة (المحد�ة) ، و تنسب جم�ع االغط�ة ا)invertedمقلو�ة ( جود عقد مخروط�ة صغیرة مفلطحة اوبو   -المتأخرة

 195و  194. وقد زخرفت معظم االغط�ة االخیرة �احزمة �س�طة (غیر مطل�ة)، من بینها اثنتان رقم الى هذا الطراز

عثر علیهما في المستوى السادس  �عدان من النماذج المتأخرة التي تتمیز �انها ذات شكل مزوي (ذو زاو�ة ) غر�ب. 

 -، و�مكن االشارة  حواملذو الشكل المخروطي ال�س�ط الى حقة ثالث�ة ال 223ور�ما ینسب او �عود الغطاء رقم 

                                                 
 (Benson, Geschichte 51- 52) -يراجع عن ذلك : Ampersandمبريساند ترجع تلك اىل فنان ا - 1

2- Perachora ,ii, 175  
  Perachora ii, nos. 1821-2 -يراجع للمقارنة بصورة عامة : - 3
عل��ى ك���وب م��ن مجموع��ة مؤرخ��ة ف���ي  ھوق��د وج���د اس��لوب الزخرف��ة نفس�� .Perachora ii, nos.1073-4 -یراج��ع للمقارن��ة بص��ورة عام��ة : - 4

 Corinth xiii grave 159-5 -كورنث یراجع في ذلك :
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ذات الزخارف الخط�ة التي   232 – 229ساحیق رقم الى العدید من اغط�ة حقق الم - الى تلك االغط�ة إضافة

 .1تنسب الى طراز عام واحد ، و�حتمل انها تؤرخ �المرحلة الكورنث�ة المتأخرة

] �مشهد  233، زخرف إحداها [ رقم 235-233) المهشمة رقم Craterهناك ثالث من الممازج (كراتیر

،و�رجع اسلوب رسمه الى اسلوب اواخر المرحلة الكورنث�ة المتوسطة، 2، و رسوم حیوانات على �طنهلول�مة على كتفه

- 272ومما یجدر مالحظته انه ال توجد أ�ة زخارف وضعت في خلف�ة رسوماتها مثلما هو الحال على االكواب رقم 

ن فقد طلیت �طالء اسود مصقول، ومقا�ضهما ملتصقة م�اشرة �الحافة م  235و  234. اما الممزجایین رقم 293

من هذه الناح�ة مقارنة احداهما مع �عض ممازج المرحلة الكورنث�ة الم�كرة ( على الرغم من وجود شر�ط �مكن الخارج، 

ها فإن، و �سبب العثور على ممازج توكرة في الط�قتین  الثان�ة و الثالثة  3قصیر یر�ط بینها غال�ا في االمثلة االخیرة)

 زخرف بزخارف حیوان�ة . 236�ة المتوسطة. كما عثر على ممزج مصغر رقم من المحتمل ان تؤرخ �المرحلة الكورنث

اما النماذج المصغرة من االواني المغلقة فلم تكن منتشرة في جم�ع الط�قات فهي على االقل لم ُ�عثر علیها  

المطل�ة �الطالء االسود ، وقد تمثلت تلك في قلیل من اال�ار�ق  (االونوخوي)المخروط�ة الشكل  4في المستو�ات الم�كرة

، 2426و  241) رقم Monochrome، وابر�قین من الفخار المتجانس اللون (او احادي اللون  5المصقول النموذجي

 .263 - 260التي تحمل رقم  )Kothonوالقلیل من الصحون المصغرة المسماة كوثون(

بینها عدة صحون ش�ه كاملة، ] ، من  259-249عموما لقد عثر على العدید من صحون الكوثون [ رقم 

، اما الصحون التي زخرفت �اسالیب ]  �االسلوب االب�ض 263-260رقم  وقد زخرفت هي والنماذج المصغرة منها [ 

، وهناك اثنان من �قة التظلیلالمزخرف �حیوانات رسمت �طر  2487أخرى فهي اقل عددا ومن بینها الصحن رقم 

                                                 
 Thera ii 23, no. 35, fig. 49; MA xvii (1906) 40, fig. 10 bis, and 374, fig. 278 -هنـاك امثلــة اخــرى مـن نفــس الطــراز : - 1

(both from Gela) ; Megara Hyblaea ii pl. 56. 5; CVA Karlsruhe i pl. 39. 2.  
-580اىل الفـــــرتة الكورنثيـــــة املبكـــــرة ، وميكـــــن تكـــــون القطعتـــــني الـــــيت مـــــن كورنـــــث قـــــد اعقبـــــت هـــــذا الطـــــراز مباشـــــرة ، وهـــــي تـــــؤرخ مـــــا بـــــني  Massefund. يرجـــــع مثـــــال ثـــــريا الـــــذي مـــــن 

570 . 
 .Pottier, Vases antiques du Louvre i pls. 45-9; Necrocorinthia, nos.1161-96 -يراجع عن هذا الطراز بصورة عامة : - 2

  -،يراجـــــع :  Eurytosولقـــــد ظهـــــرت مشـــــاهد املأدبـــــة علـــــى العديـــــد منهـــــا ، و ميكـــــن ان يعـــــد ظهـــــور الكـــــالب اســـــفل املقاعـــــد تقليـــــد ملثيالهتـــــا الـــــيت ظهـــــرت علـــــى كـــــراتري ايرتـــــوس 
(Necrocorinthia no. 780). 

 Corinth vii.i no. 319, and Megara Hyblaea ii pls. 49. 1-2, 50. 1-2    -ويراجع عن الزخرفة املشاهبة اليت ظهرت على احلافة واملقبض :
 Corinth vii.i no. 233, and Hesperia xvii (1948) 218, D 13, pl. 79; both of these are EC. A  -يراجـع للمقارنـة : - 3

fragmentary example from Thera [AM xxviii (1903) 203-4, fig. 55, M 2) has a decorative scheme closer 
to that of the Tocra vessels. 

 رة .لقد وجدت االواين املصغرة اليت ترجع الىطرز اواخر العصر املبكر والعصر الكالسيكي ابعداد قليلة ، وهي سوف تنشر معا مع اللقى املتأخ - 4
5 - Necrocorinthia, no. 758. 

: 242ومـــــن املؤكـــــد ان اواين تـــــوكرة ترجـــــع اىل اىل اصـــــول كورنثيـــــة . يراجـــــع عـــــن االمثلـــــة املطابقـــــة لـــــرقم  ..Perachora no.314ff -يراجـــــع عـــــن هـــــذا الغضـــــار : - 6
Perachora,nos.3324-8 فــاالواين الشــبيهة هلــا منتشــرة ، يراجــع عــن االمثلــة املطابقــة هلــا : 243، وامــا رقــم- Délos x no. 539, Thera ii 52, fig. 

169; Ure, Aryballoi & Figurines 19 pl. 3, grave 134. 3-4 (Rhitsona); Megara Hyblaea ii 73 pl. 60. 1-2. 
Hesperia ix (1940) 303, fig. 43 is an Attic copy. 

 Perachora ii no. 2499 -لقد متت معاجلة االفريز احليواين هنا بطريقة غريبة ميكن مقارنتها مع ما طبق على شقفة كوب ، يراجع عنها :  - 7
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لُسالمي والمزخرفة ] المتمیزة �مقا�ضها التي على شكل عظم ا 245و 244المتوسطة[رقم  صحون المرحلة الكورنث�ة

 .�سلسلة من ازهار اللوتس و�راعمها] زخرفت قمتها  247، احداهما [رقم بزخارف ن�ات�ة

، عثر على  268 - 265) رقم Kalathosهناك ار�عة من االواني الصغیرة المصنفة المسماة كاالثوس (

، وهي ة ، وطلیت كلها �طالء اسود مصقولفي الط�قة االولى وهي تؤرخ غال�ا �المرحلة الكورنث�ة الم�كر  ثالث منها

ولم تكن االواني المفتوحة منتشرة �كثرة وتشمل هنا الكوز  .ار�خ هذا الطراز من االواني بدقةبدورها سوف تساعد في ت

) مطل�ة �طالء Lekanis، وسلطان�ات و سفط ( ل�كان�س 1المطلي �طالء اسود غیرمصقول �شكل كافٍ  264رقم 

] ذات القواعد  272-271مالسلطان�ات[ رق أ�ضاً ] ، وتشمل  274و  273و  270و  269[ رقم  2اسود مصقول

 . طواني الذي یر�ط القاعدة والبدن]الس�ما في الجذر [الجزء االس3المختلفة

، تنسب كلها الى طراز متأخر و قد زخرفت رسومات ]من االكواب المزخرفة[ بوقد ظهرت مجموعة كبیرة 

ع الى المرحلة الكورنث�ة الم�كرة، وزخرفت التي ترج 275، �استثناء شقفة الكوب رقم 4برسوم الطیورـ الجرفن و الطیور 

ر�خ هذا الطراز االكواب المزخرفة التي وجدت في الط�قة الثان�ة في تحدید تا ، وقد ساعدت شقف5بخطوط متعرجة

والتي نسبها قد انتجت في مصنع واحد (  291 - 276منها رقم   ، و�بدو ان ستة عشر كو�اً 5606و  570�حوالي 

 .)7الى رسام افر�ز الطیور Bensonبینسون 

على دز�نة منها في شكل اط�اق كاملة او كاملة التي عثر  312-294ك االط�اق رقم ومما یلفت االنت�اه تل

مزخرفة بنجمة كبیرة الحجم مجموعة جدیدة من  296-294كونت ثالثة اط�اق منها رقم (ش�ه كاملة)، وقد  نسب�اً 

اط�اق المرحلة الكورنث�ة الم�كرة ، وقد اعتمدت تلك االط�اق واالشكال الصغیرة في تشكیلها على النماذج التي س�قتها 

، اال ان ظهور تجمعات ( تشك�الت ) من الخطوط الحمراء والب�ضاء 8في فخار ما قبل الكورنثي وفخار مرحلة االنتقال

اللون على االجزاء المصقولة تؤكد ان تار�خها ینسب الى المرحلة الكورنث�ة الم�كرة . و�مكن ان تعد هذه المجموعة 

                                                 
 . هامش للمرتجم..Tocra ii,p.10,37: راجع يبعد دراسة الغضار اىل الطراز الكرييت واعيد نشره حيث نسب لقد اعيد تصنيف هذا الكوز - 1
  Necrocorinthia, nos. 715-19, 1008-13 -)مشاهبة :Lekanaiيراجع للمقارنة مع حقق ( - 2
 CVA Louvre vi pl. 10.10 -ذات اجلذر : 269يراجع عن الشكل الكامل للسلطانية رقم  - 3
   .Necrocorinthia, nos. 1342-8; Perachora ii nos. 2549-50. A common type -يراجع للمقارنة :- 4
 Corinth vii.i nos. 212-13; Hesperia xvii (1948) 220-1, pl. 80, D 32-33 (Corinth); MA xvii -يراجــع للمقارنــة :  - 5

(1906) 109, fig. 76 centre (Gela); MA xxxiv (1931) 311, 356, fig. 24, pl. 14. 15 (Populonia).  وتنســب اجملموعــة كلهــا
 اىل الفرتة الكورنثية املبكرة .

 are from graves of (Annuario 37/38 (1959-60), 162 ff.,figs. 140 b, 141, 157 g, 158) -يراجــع عــن امثلــة اترونتــو : - 6
this period.  

   والذي رمبا يكون متأخر اىل منتصف القرن. Corinth (Corinth xiii grave 222-1) -وهناك مثال من كورنث ، يراجع عنه :
7 - Geschichte 57. 

 .Ibid. fig ويراجــع عــن زخرفــة النجمــة ;Callipolitis-Feytmans, BCH lxxxvi (1962) 147, figs. 1 1- 13 -يراجــع عــن شــكل اال�ء: - 8
1, and Perachora ii nos. 735, 739, 754. 
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مثلت هنا في االكواب معاصرة لطراز االكواب المطل�ة �الطالء االسود المصقول من المرحلة الكورنث�ة الم�كرة ، والتي ت

.اما �ق�ة االط�اق االكبر حجما فهي متشابهة من حیث الشكل والحجم و ترجع الى المرحلة الكورنث�ة 429-426رقم 

�افار�ز حیوان�ة  300-297رقم . زخرف العدید منها كال متنوعة من الزخرفة الحیوان�ةالمتوسطة ، وقد ظهرت بها اش

. وهناك مجموعة تتكون من خمسة اط�اق ( رقم دو انها قد انتجت في مصنع واحدیبلهذا  ،�عضهامع كبیرة مطا�قة 

)  زخرفت �حیوانات مرسومة �طر�قة التظلیل وملئت الخلف�ة ( االرض�ة )  306، وطبق مختلف رقم 302-305

لرغم من من حیث االسلوب الى المجموعة السا�قة على ا 307. و�نسب الطبق رقم 1بزخارف على شكل كر�ات الَبَرد

مثاال م�كرا السلوب الرسم �طر�قة  301عن الزخارف المعتادة في الخلف�ة. و�عد الطبق الرائع رقم  استغني ف�هانه قد 

، و بناء على اسلوب رسم 308للغا�ة على الطبق المهشم رقم التظلیل . ولقد نفذ االسلوب الحیواني �شكل متقن 

[رقم  Cana (2. وهناك سلطان�ة صغیرة تسمى اصطالحا كانا  (المتوسطة الى المرحلة الكورنث�ة ه یرجعفإنحیواناته 

زخرف �اسلوب  ]312مصغر ذو مقا�ض ملتو�ة [رقم  ، وآخر قائمة االط�اق  طبقجدت في الط�قة الثان�ة] و  311

 .المتأخرة الى المرحلة الكورنث�ة ، ولهذا السبب یبدو انه یرجع 232-229) رقم Pyxidesمشا�ه لحقق المساحیق (

وانتشارا في توكرة ، و�ر�و  اكثر االواني الكورنث�ة شیوعا - كما هو متوقع -) Kotyleوقد كانت االكواب (

تعد االكواب االنموذج�ة  .االكواب المصغرة عددها عن المائة كوب وتم تصن�فها ووضعها في الب�ان (الكتالوج) �ما فیها

او تلك االكواب  3503-343فة الكالب التي تعدو رقم المزخرفة بزخر التي وجدت في الط�قة االولى هي االكواب 

في جداول على الحافة رقم ) Wire-Birds، وطیور الخ�ط (اسلوب الصورة الظل�ة  على البدن المزخرفة �حیوانات في

خطأ الصانع الذي نتج عنه رسم رأس الكلب في اسلوب  350. و�وضح الكوب االخیر منها اي رقم 341-3424

 أ�ضاً ، وكانت دقة الرسم منتشرة �كثرة في اسلوب ما قبل الكورنثي، كما وجدت م الغائر خالفا للطر�قة المعتادةالرس

، وترجع جم�ع صقول وزخرفت بخطوط حمراء و ب�ضاءطلیت �طالء اسود م 429-426اكواب في الط�قة االولى رقم 

و�ناء على هذا سوف یتضح ان الغالب�ة العظمى  اب التي ذكرت اعاله في الغالب الى المرحلة الكورنث�ة الم�كرة،االكو 

 من االكواب التال�ة تعود الى طرز المرحلة  الكورنث�ة المتوسطة والمتأخرة.

د الى بینها �عو ، هناك كوب واحد من حزوز) في االكواب المزخرفة برسوموقد استعمل اسلوب الرسم الغائر (ال

. ولقد انتشرت زخرفة افار�ز الماعز و النمور على یبدو نموذجا فر�دا في اسلوب رديء، وهو المرحلة الكورنث�ة الم�كرة

�طر�قة جیدة (رقم  ، ونفذت �عض هذه الزخارفلة الكورنث�ة المتوسطة والمتاخرة�ق�ة االكواب التي ترجع ما بین المرح

                                                 
 .Callipolitis-Feytmans, op. cit. 156, nos. 91-106 -يراجع: - 1
    .Ibid. 143-5 -يراجع عن شكل اال�ء: - 2
   Necrocorinthia, no. 191, fig. 9 c. A very common type -، وكذلك : من الكتاب 21وهذا طراز شائع جدا تراجع ص . - 3
 .MA xxii pl. 51. 4 = Necrocorinthia, no. 194 (from Cumae); Hesperia xvii (1948) 222, pl  -يراجـع للمقارنــة : - 4

81, D 44-45 (Corinth); Megara Hyblaea ii pl. 44. 6. Rubensohn, Delion 119-20, pl. 21. 8 is similar, 
without the wire-birds. 
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، بید ان اعدادا كبیرة من االكواب ظهرت الحیوانات التي تزخرفها على شكل مقانق مطولة (یراجع مثال) 322-323

، وعلى خالف ذلك االسلوب هناك العدید من االكواب الكبیرة زخرفت �افار�ز 1الخ )… 329و  319و  314رقم 

] �اسفینكس  333إحداها [رقم ، زخرف Patras(2عر�ضة من بینها ثالثة اكواب تنسب الى فنان او رسام �اتراس (

نفذت في اسلوب  ] بزخرفة ممیزة تمثلت في نساء راقصات، 335- 334، وزخرف الكو�ین االخر�ین [ رقم 3(ابوالهول)

. وقد اعید ظهور 3305رفة �الحیوانات وهو �حمل رقم . و�مكن ان ینسب الى الفنان نفسه احد االكواب المزخ4فج

. وتعد 336على الكوب الكبیر الحجم رقم  في اسلوب مختلف  333الموضوع الزخرفي المصور على الكوب رقم 

عالمة على االنتقال او التحول من المرحلة الكورنث�ة المتوسطة الى المرحلة المتأخرة . كما  336- 333االكواب رقم 

الكواب انموذجا للمرحلة الكورنث�ة المتأخرة فقد زخرفت �مجموعة من اكثر ا 3396-337تعد االكواب الثالثة رقم 

.وهناك شقف  ) الهز�لة ومجموعة من االسفینكس ، وال تظهر بها أ�ة زخارف محشوة في الخلف�ةSirensالسیر�نات (

 . 7نفسه ) تنسب الى النوعKomastزخرف �اشكال [راقصة من الُسكر  اي ] كوماست ( 340من كوب �حمل رقم 

وقد امكن البرهنة �شكل جید عن المراحل المتأخرة لتار�خ اسلوب زخرفة الحیوانات �الصورة الظل�ة ، وذلك من 

  355-353، فاسلوب الزخرفة الحیوان�ة على االكواب رقم 8خالل اكثر من ار�عین كو�ا زخرفت بهذا النوع من الزخرفة

واب المزخرفة �الكلب الذي �عدو في المرحلة الكورنث�ة الم�كرة �حتمل ان �كون قد اعقب م�اشرة (او تطور) طراز االك

والتي ذكرت اعاله .وعلى الرغم من ان الكالب صورت ثابتة اال ان ظهور االحزمة الحمراء على البدن والخطوط 

قة، جعلها تبدو كأنها في وضع�ة مطاردة او مالح -التي كانت في السابق تنظم في مجموعات -المتعرجة على الحافة

                                                 
  (NSc 1940, 326, figs. 16-18; Boll, d'arte xlvii (1962) 155, no. 2, fig. 6 c) -هنــاك اربــع امثلــة مــن اترونتــو ، يراجــع عنهــا : - 1

     وهي وضحت هذا االجتاه جيدا . 
2- Benson s Gruppe der Frauenzüge {Geschichte 42).   

  .Hesperia xvi (1947) pl. 55. 4; CVA Madrid i IIIC pl. 4. 3 -لمقارنة :يراجع ل - 3
 Masner, no. 89, fig. 6; Délos xvii 102, no. 81, pl. 63 B; Hesperia i (1932) 71-72, fig. 15 -يراجـع للمقارنــة : - 4

(Corinth); Corinth xiii grave 162-3; Perachora ii no. 2508. وهــو يف الربــع الثــاين مــن القــرن الســادس  ااصــر هلــذا الطــراز يعــد مبكــر التــاريخ املع
 .Jucker, 'Frauen- fest in Korinth', Antike Kunst vi (1963) 47-61 -.يراجع ملناقشة هذا املوضوع :

 ,Cf. Corinth vii.i no. 337; Corinth xiii grave 147-2; NSc 1951, 299 -يراجــع عــن الزخرفــة احملشــوة يف اخللفيــة هبــذا االســلوب :- 5
fig. 33 left (Syracuse) ; CVA Braunschweig i pl. 5. 2-3.  

 ,Necrocorinthia, nos. 954-7, 1335-7- Close to our pieces are: Annuario 37/38 (1959-60) -يراجــع للمقارنــة :- 6
143, tomb 67. 3-4, figs. 118 c, 120 (from Taranto); MA xxxii (1927) 317, 319, pls. 84. 4, 86. 6 (Selinus); 

NSc 1962, 377, fig. 52 d (Gela).  
 Necrocorinthia,nos.952-3 -يراجع للمقارنة عن هذا الطراز : - 7
 Necrocorinthia, nos. 965-9 for this category; the published examples from other sites -يراجــع عــن هــذه النوعيــة : - 8

are relatively few. Apart from those cited by Payne, the following parallels to the Tocra pieces are known 
to me: MA i (1890) 822, with fig. in text (Megara Hyblaea) ; MA xxxii (1927) 321, pl. 89. 7 (Selinus) ; 
NSc 1937, 325, fig. 78 bottom left (Foce del Sele) ; NSc 1962, 371, fig. 44 b (Gela); Corinth vii. i nos. 
339, 341; Hesperia xx (i 95 1) 295, pl. 91 b (Corinth); Corinth xiii grave 163-1, -2; Perachora ii nos. 2500, 
2502. Examples also exist with goats and no filling-ornament: see Délos xvii 102-3, no« 83, pl. 58 A; also 

CVA Heidelberg i pl. 20. 5. 
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و�مكن ان تؤرخ االكواب السا�قة �الجزء الم�كر من المرحلة الكورنث�ة المتوسطة . وظهرت في المرحلة التال�ة الزخرفة 

المحشوة في الخلف�ة والمتمثلة في نقاط داخل افر�ز، وصار من المألوف ظهور حزام احمر على جانبي االفر�ز الذي 

-370لى االكواب المتأخرة رقم ن زخرفة الكالب التي تعدو قد تدهورت عتوجد اسفله خطوط رأس�ة رق�قة . وقد لوحظ ا

وظهرت الكالب كأنها مخلوقات غیر ممیزة و�صعب معرفتها او استبدلت �ماعز ذي ارجل على شكل عصي،  381

 305-302مقارنة مع االط�اق رقم و�دأ هناك میل لظهور النقاط المحشوة في الخلف�ة في شكل كر�ات البرد ( یراجع لل

.و �الحظ انه في االكواب األخرى التي ترجع الى 1، وتعود االكواب االخیرة الى اوائل المرحلة الكورنث�ة المتأخرة تقر��ا)

الفترة نفسها استبدلت الخطوط الرأس�ة المتعرجة المزخرفة للقاعدة وحلت محلها خطوط افق�ة و احزمة مثلما حدث في 

وتجدر االشارة الى ان جم�ع التطورات السا�قة تمثلت على  .339-337مرسومة رقم  زخرفة �اشكالاالكواب الكبیرة الم

 لقى او اكواب وجدت في الط�قة الثان�ة . 

، ومطوقة �احزمة من بینها الكوب رقم ب المزخرفة بنماذج خط�ة مختلفةهناك مجموعة كبیرة من طرز االكوا

الذي عثر عل�ه في الط�قة االولى ، وهو �عد من اقدم اكواب هذه المجموعة و�نسب الى المرحلة الكورنث�ة  412

 - من حیث الزخرفة -ومن اكثر االكواب الالفتة للنظر تقلیدا متأخرا لطراز نفسه،  395الم�كرة ، كما �عد الكوب رقم 

ة المترا�طة ف�ما بینها �أنصاف دوائر ومحاطة بزخارف التي زخرفت بزخرفة تش�ه الش�ك 408-403هي االكواب رقم 

زخرفا �افر�ز من سع�فة النخیل واللوتس على حافتهما  410– 409كو�ین اكبر حجما رقم  أ�ضاً . ومن بینها 2صغیرة 

ر تأخ. واستنادا على الناح�ة االسلو��ة �صورة عامة فكالهما ینسب الى الجزء الم3وزخارف هندس�ة ثانو�ة اسفل منها ،

. أ�ضاً �احزمتها العر�ضة الغر��ة تستحق الذكر  415-413، كما ان االكواب رقم من المرحلة الكورنث�ة المتوسطة

ثالن طرازا من الى تار�خ متأخر مقارنة ب�ق�ة اللقى (االكواب) األخرى ،وهما �م 425-424و�رجع الكو�ان رقم 

الغالب الى تار�خ ، وهما ینس�ان في 4ع الثاني من القرن الخامسمنذ اواخر القرن السادس حتى الر� االكواب كان شائعا

 .  المستوى السادس

                                                 
 .هامثلة كورنث اليت من هذا النوع  ذكرت اعاله يف اهلامش السابق ، وهي اتت من جمموعات ترجع اىل التاريخ نفس - 1
 .NSc 1937, 325, fig. 78 top left. Two frs -راجــع عنهــا : ي  Foce del Seleظهــر هــذا الــنمط الغريــب مــن الزخرفــة علــى شــقفة مــن  - 2

from Selinus (MA xxxii (1927) 321, pl. 89. 4-5; perhaps from the same vessel) are very similar 
 Necrocorinthia, nos. 970-1 ; Perachora ii nos. 2485-7 (with refs. cited). Perachora 2485 and -يراجـع للمقارنــة :- 3

the Naukratis example ( = British Museum 88. 6-1. 522) correspond in scheme to 410, Perachora 2486 to 
411 

 Corinth xiii 123 (under the heading 'pattern skyphoi'). Cf. also Perachora -)هلــذا الطــراز :Palmerتراجــع مناقشــة ابملــر ( - 4
ii nos. 2947-9, 2952 (with bibliography).  

-ADelt xv (1933-5) 44, fig. 23 (Argos); Hesperia ix (1940) 41 1, nos. 20. وهنــاك قطــع مــن توضــعات مؤرخــة يف امــاكن اخــرى :
1, fig. 42 (Halai) ; MA xxxvii (1938) 621, fig. 28 (Palma di Montechiaro, Sicily); NSc Ï954? 396, fig- 5- 4 

(Megara Hyblaea).   
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اما االكواب االصغر حجما والمطل�ة �طالء اسود مصقول ف�مكن ان �صنف معظمها الى اكواب المرحلة 

یراجع اعاله ) ،  429-426، و�نسب القلیل منها الى المرحلة الكورنث�ة الم�كرة (رقم 1الكورنث�ة المتوسطة والمتأخرة

الذي وجد في الط�قة الثالثة احد االكواب المتأخرة جدا ، ومما یجدر مالحظته ان  446و�مكن ان �كون الكوب رقم 

ن الكوب تم غطسه في طالءه المصقول ال یوجد له مثیل عند مقارنته �االكواب األخرى ، ور�ما حدث هذا �سبب ا

نتظام الى ثالثة قسمت �ا  452-447الحجم مطل�ة �طالء اسود مصقول رقم  . هناك ستة اكواب كبیرةالطالء مرتین

. �ظهر في اقدم منذ اوائل القرن السادس وما �عده، ونجحت في توض�ح مراحل تطور هذا الطراز ازواج (مجموعات)

لمرحلة دة في ازخرفة اشعاعات حول القعر وقد كانت هذه الزخرفة معتا ] 448-447زوج من تلك االكواب [رقم 

كواب المماثلة ]  �الخطوط الرأس�ة الرق�قة مثل اال450 -449، واحتفظ القعر في الزوج التالي [رقم 2الكورنث�ة الم�كرة

اشعاعات طو�لة م�عثرة حول القعر ]  452-451 ، وظهرت على الزوج المتأخر [ الكو�ین رقملها واالصغر حجما

 .3ق.م. وما �عده 550منذ حوالي عام عرفت 

) تبدو انها كانت الشكل الشائع Miniature  Kotylaiعثر على اعداد كبیرة من االكواب المصغرة ( لقد

یث زخرفت . ترجع غالب�ة هذه االكواب الى طراز واحد ح4للقرابین النذر�ة مثلما هو الحال في �ق�ة المواقع األخرى 

بین اوائل و  لط�قي تار�خ تلك االكواب ما. �حصر الدلیل ا5بخطوط رأس�ة عند الحافة، واحزمة مطل�ة اسفل منها

، ومن بین االواني األخرى التي تحمل مالمح نذر�ة القلیل من شقف اواني الف�الي المز�نة �صرة منتصف القرن السادس

، وقد عثر على إحداها في الط�قة الثالثة ، وال یوجد من  579-574) رقم Phialai  Mesophaloiفي مركزها (

نث�ة األخرى قد اشیر الیها . هناك القلیل من االواني النذر�ة الكور 6قبل المرحلة الكورنث�ة المتأخرة الى مابینها ما �عود 

 . سا�قا

 قطعة 150حوالي في تمثلفقد   )Tocra.II,pp.7-10,nos1827-1974(نشرالفخار الكورنثي الذي اما  

الز�ت ( اال�استرون ) وقنینات الر�اضیین ( االر��الوس  ، �الحظ في هذه المجموعة المنتقاة ان قاروراتللدراسة اختیرت

                                                 
   وامثلثنا يف توكرة مطابق متاما جملموعتها الثانية. .Corinth xiii 106-8 -يراجع تصنيف ابملر : - 1
 Corinth xiii grave 156-4, pl. 20 -يراجع عن مثال اخر من الفرتة الكورنثية املتوسطة تظهر به خطوط اشعاعية وخطوط محراء وبيضاء : - 2 
 Cf. Hesperia vii (1938) 589, nos. 101-14, figs- 15-16 (from Corinth), and .(op.cit. 106,108)جمموعــة ابملــر الثالثــة - 3

NSc 1952, 337, fig. 10 a (from Centuripe) ;   480/  500-550وهي اتت من جمموعة تؤرخ ما بني . 
اكثــــر اتســــاعا يراجــــع يف ذلــــك  اويالحــــظ ان جمــــال طــــرز االواين النذريــــة يف برياكــــور  .(Necrocorinthia, 334-5) -عــــن هــــذا املوضــــوع : Payneتراجــــع شــــروح ابيــــن - 4
:-  (Perachora ii 290 ff).  
ابكثــــر تفصــــيل حــــديثا  نفســــه كمــــا نــــوقش املوضــــوع ,(Necrocorinthia,334) ، يراجــــع يف ذلــــك  Payne اتريــــخ تلــــك االكــــواب مت مناقشــــته منــــذزمن بواســــطة ابيــــن- 5
 miniature pattern skyphoi حتت عنوان االكواب اخلطية املصغرة Palmer, op. cit., 106, under   سطة ابملر يراجع يف ذلك: بوا
وتعــد عينــات تــوكرة اكــرب  .Perachora ii 298-9, pl. 120, especially nos. 2991, 2997, 3000, 3003 -يراجــع عــن الطــرز املشــاهبة :- 6

تظهـــــر علـــــى القطـــــع طـــــع (الـــــيت ظهـــــرت يف الغالـــــب يف الفـــــرتة الكورنثيـــــة املتوســـــطة )  وتلـــــك القطـــــع الـــــيت هبـــــا صـــــرة وثقـــــوب للتعليـــــق تعـــــد مـــــن املميـــــزات الـــــيت  غالبـــــا مل حجمـــــا مقارنـــــة بتلـــــك الق
 االقدم .  



 
 

 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة
 م2021/  السادسالعدد 

124 

) التي ترجع الى المرحلة الكورنث�ة الم�كرة من اهم االواني التي ظهرت في المستو�ات الم�كرة جدا من الحفر�ات أي في 

-1889)، كما ان االكواب الصغیرة ذات الصقل االسود ( االرقام  1845-1832الط�قة االولى ( تراجع االرقام 

تعد من بین اشكال االواني الشائعة   ) 1907 -1901)، واالكواب التي زخرفت بزخرفة الكلب الذي �عدو (  1894

جدا في الط�قة نفسها، اما قنینات الر�اضیین المتأخرةـ الس�ما تلك المزخرفة �الزهرة الر�اع�ة الور�قات ـ فلم �عثر على 

 أي نموذج منها مثلما حدث في السابق .

الذي یرجع الى فترة م�كر جدا و�عد من اهم  اللقى التي عثر  1880كثر ما �ستحق الذكر هو الطبق رقم وا

علیها في المستوى الحادي عشر من الط�قة االولى،  و �فترض انه یرجع الى مرحلة الفخار ما قبل الكورنثي بناء على 

على الرغم  -حزمة من الخطوط المتموجة داخل احزمة  المتمثلة في -القطاع الجانبي ال�س�ط للطبق ، وتنظ�م زخارفه 

، ولكن اذا كان  هذا الطبق من المتاع الشخصي المتوارث ( مثل  1انه ال توجد امثلة مطا�قة له ترجع الى الفترة نفسها

بناء على  ) 275) ، او ان زخرفته الم�كرة  استمرت الى فترة متأخرة ( مثلما حدث على الكوب رقم  1االونوخوي رقم 

مثاال  1839 . كما تمثل الشقفة رقم قبل الكورنثي او مرحلة االنتقال ذلك �مكن افتراض انه یرجع الى مرحلة اواخر ما

، ومن المناسب ان ( آر��الوس ) من الطراز الكمثري  ها تشكل جزءا من قنینة ر�اضيو�بدو أن، آخر لالواني الم�كرة

ء على مقارنة اسلوب زخارفها الرائعة مع الزخارف المماثلة التى تزخرف قنینات تؤرخ �المرحلة الكورنث�ة الم�كرة بنا

) التي كانت  Hookوقد ظهرت �القنینة االخیرة زخرفة الخطاف ( 2الر�اضیین المستدیرة الشكل الشائعة في نفس الفترة 

 من غیر المعتاد ان تزخرف الفخار ما قبل الكورنثي .

هور مجموعة من االواني المغلقة اصغر حجما من السا�قة وكان من بینها وقد لوحظ في الط�قة االولى ظ

المهشمة  - 1848المزخرفة بزخرفة ن�ات�ة ، وقنینة الر�اضي (االر��الوس) رقم  1838 ون) رقمقارورة الز�ت (اال�استر 

رقم  3الى قنینة الر�اضي إضافةو هي من طراز القنینات ذوات القاعدة المستو�ة التي ترجع الى فترة م�كرة ،  –للغا�ة 

 التي تنسب الى طراز القنینات الكرو�ة الشكل الشائعة في المرحلة الكورنث�ة الم�كرة. 1840

، مرحلة المتأخرة ما �ستحق التركیز عل�هو ال یوجد من بین االواني المزخرفة برسومات او اشكال ترجع الى ال

والمزخرف �افر�ز من الحیوانات الذي �عد انموذجا الفار�ز  4ذو القاعدة  المتسعة 1827�استثناء االبر�ق المهشم رقم 

                                                 
ة جـــــــدا ( اواخـــــــر القـــــــرن الثـــــــامن  ؟ ) ، يراجـــــــع عـــــــن مـــــــع ان املثـــــــال االخـــــــري يرجـــــــع اىل فـــــــرتة مبكـــــــر  Perachora,i,62,pl.B1ميكـــــــن االشـــــــارة اىل طبـــــــق مشـــــــابه متامـــــــا نشـــــــر يف :  - 1

 . وال يبدو ان اطباق الفرتة ما قبل الكورنثية منوذجية بشكل كامل Perachora,ii,nos744,759,762,pls.30,34املوضوع الزخريف املميز : 
 ، واملراجع اليت ذكرت هناك . Perachora,ii,149,no.1571,pl.61يراجع : - 2
3 - Necrocorinthia,no.638,fig.126: ويراجع عن االمثلة االخرى- CVA  Heidlberg,I,pl.12.4. CVA Leipzig,pl.31.1-2      وتراجع كذلك .

 Annuario 37/38 -كورنثية املتوسطة ، يراجع عنها :فرتة الاملراجع اليت اشري اليها هناك .ووجد  هذا الطراز يف اترنتو يف جمموعة القبور اليت تؤرخ ما بني الفرتة الكورنثية املبكرة واوائل ال
(1959-60), 143ff,figs.41c,55e,82i,92a  ( 

   -قطعة معاصرة هلا نفذت بواسطة فنان او صانع اخر : يراجع عن هذا الشكل، - 4
  Robinson,  ( et al) Greek vases at  Toronto,no.183,(museum no now 919.5.109)   
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، واالكواب رقم 1851-1850الحقتان رقم  أ�ضاً ومنها  .رنث�ة المتوسطة والمتأخرةحیوانات فخار المرحلة الكو 

، اال ان الكو�ین رقم دئ وترجع الى نفس التار�خ السابقالتي زخرفت برسوم حیوانات نفذت �شكل ر  1880-1885

اللذین عثر علیهما في الط�قة االولى و�رجعان الى المرحلة الكورنث�ة الم�كرة كانت زخرفتهما متوسطة  1882-1883

الفهد من بین سلسلة اواني  -المزخرف �موضوع الطائر  1881. و�عد الطبق رقم الرسوم السا�قةالجودة وافضل من 

زخرفت  ، ومما �ستحق التنو�ه �ه مجموعة من االوانيالمرحلة الكورنث�ة المتوسطة الى توكرة الشائعة جدا وهو ینسب

حیوانات في اسلوب زخرف كتفها �افر�ز  1856ینها شقفة  حقة  تحمل الرقم �اسلوب الصورة الظل�ة او الش�ح�ة من ب

وانات التي ول نفسه على الحیو تعد زخرفة الحیوانات هذه مثیرة وشاذة في الوقت نفسه، و�نطبق القالصورة الظل�ة، 

 .1886زخرفت الكوب رقم 

، من ة من المرحلة الكورنث�ة المتأخرةو هناك �عض االمثلة الجیدة الواٍن ترجع الى اسلوب الزخارف الن�ات�

المزخرف  1895التي وجدت كاملة �الط�قة الثالثة ، والكوب الكبیر الحجم رقم  1852بینها الحقة الكرو�ة الشكل رقم 

فقد زخرف  1854، اما الحقة األخرى رقم 1عة على اواني منتصف القرن السادسالسل ن�ات�ة كبیرة الحجم كانت شائ�س

الى زخرفة متعرجة على شكل  لطخات مدرجة ، وقد  إضافةكتفها �صف من البراعم الن�ات�ة المنفصلة عن جذورها 

�ه  المكان الذي وجدت فإن، ولكن لسوء الحظ 2الخامسیدي انتشر في اوائل القرن نفذت تلك الزخارف في اسلوب تقل

مثاال السلوب فخار الخلف�ة (او االرض�ة) الحمراء في  1857. وتمثل شقف الحقة رقم تلك الحقة لم �حدد �شكل دقیق

 .ة اللوتس وسع�فة النخیل المزدوجةالمرحلة الكورنث�ة المتأخرة ، وقد زخرفت �سلسلة من زخرف

ات الم�كرة على العدید من االكواب المزخرفة بزخرفة الكلب الذي �عدو التي اشتهرت في وقد عثر في المستو�

، و�مكن من خالل  تلك االكواب ومث�التها التي نشرت في الجزء االول  تمییز عدد من نث�ة الم�كرةالمرحلة الكور 

 .على االختالف الواضح في نوعیتها المصانع التي انتجتها بناء

                                                 
مــــن اترانتــــو ، وهــــي    Annuario 37/38 (1959-60), 218-219,figs.195a,197b -علــــى وجــــه اخلصــــوص : 1852يراجــــع عــــن احلقــــة رقــــم  - 1

Taranto )  ق.م.، ويراجـــــع النمـــــاذج االخـــــرى الـــــيت تنســـــب اليهـــــا : 550توضـــــعات تـــــؤرخ حبـــــوايل عـــــام- Corinth xiii pl.33,224-4(deposit46-a)- ويراجـــــع.
 .Ure , Sixth and Fifth Century Pottery from Rhitsona ,pls.33,126-87 -: 1895أخر للكوب رقم عن التقليد املت

.ويراجع عــــــــــن املثــــــــــال الرائــــــــــع ه، مــــــــــع االمثلــــــــــة املطابقــــــــــة الـــــــــيت اشــــــــــري اليهــــــــــا يف املرجــــــــــع نفســـــــــ  Perachora,ii,nos2668-9,pl.114 -: 1896ويراجـــــــــع عــــــــــن الكــــــــــوب الـــــــــرقم  
   CVA  Bib. Nat.  I,pl.15.14 -: 1852املطابق للكوب رقم 

 -والـــــــــــــيت تظهــــــــــــر هبــــــــــــا زخرفــــــــــــة الــــــــــــرباعم املتشــــــــــــابكة ، ويراجــــــــــــع ايضـــــــــــــا :  Perachora,ii,no.2604,pl.112 -يراجــــــــــــع عــــــــــــن عناصــــــــــــر املوضــــــــــــوعات الزخرفيــــــــــــة املشــــــــــــاهبة :- 2
MA,i(1890)no.868   :(داخــــل املـــنت ) وهــــي مـــن ميجــــارا هيـــبال� .ويراجــــع عـــن زخرفــــة الـــربعم املشــــاهبة هلــــا--CVA Frankfurt I,pl.19.4, Megara 

Hyblaea,ii,pl.57.2, CVA Karlsruhe,I,pl.42.12,  Necrocorinthia,no.1488 
 CVA Reading,I,pl.2.10,CVA-. امـــــــا عـــــــن زخرفـــــــة اخلطـــــــوط املتعرجـــــــة فقــــــــد وجـــــــدت ابشـــــــكال خمتلفـــــــة علـــــــى االواين ، يراجــــــــع عـــــــن بعـــــــض تلـــــــك االمثلـــــــة :

Heidelberg,I,pl.15.3,19.3,CVA Louvre viii,pls.22.8,13,27.18, Corinth xiii graves 291-293 
 ) . Cone  Pattren(وقد وصفت يف املرجع االخري على ا�ا زخرفة خمروطية  
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، و قد النادرة الطراز 1831یدر�ا ) رقم زخرفة �االسلوب االب�ض فمن بینها جرة الماء ( الهاما االواني الم

 1828. و�عد االبر�ق ( االونوخوي ) رقم 1امكن معرفة شكلها العام من خالل المقارنة مع جرة كاملة وجدت في تارنتو

 .1827ا ومتأخرا لشكل االبر�ق رقم ذو القاعدة المتسعة تطورا غر��

جدیدة الشكال االواني الكورنث�ة  إضافة�عدان  1830-1829كما ان غطائي االبر�ق ( االونوخوي ) رقم 

) الى ابر�ق من طراز اال�ار�ق  1829التي ظهرت في توكرة ، و�مكن ان ینسب الغطاء االكبر منهما  (أي رقم 

المطل�ة �طالء اسود مصقول  1878فة رقم ، ومن المحتمل ان الشق2دة بناء على حجمه وتار�خه الم�كرالمتسعة القاع

 .3خفضوالقعر المن لطان�ة ضحلة من ذوات الشكل الفصيتنسب الى س

، و �مثل ابر�قا له فوهة مستدیرة فقد عثر عل�ه في الط�قة الثالثة  1971اما اإلناء النادر الذي �حمل الرقم 

في  �ق األخرى المشابهة له انها كانتوقد دلت اال�ار ، المتجانس ( او االحاد�ة اللون ) من طراز االواني ذات اللون 

ود الیها ابر�قان احدهما ، ومن الناح�ة الزمن�ة فهو یؤرخ ما بین الفترة التي �عصل تملك فوهة على شكل كوب مرتفعاال

. و �مثل ابر�ق توكرة  6منه تؤرخ �القرن السادس من كورنث، و�المقارنة مع ا�ار�ق اصغر 5واالخر من ج�ال 4من رودس

ه اكثر زخرفة و بها حل�ات في تطور اشكال هذا الطراز من اال�ار�ق بناء على ان رقبت -كانت مفقودة  -حلقة وصل 

. كما یبدو ان االبر�ق ل�ات زخرف�ة ]حافتها على شكل كوب، و رق�ة ابر�ق ج�ال ض�قة و�س�طة [ أي دون حزخرف�ة

 .ن ، وانه تقلید مصغر لهذا الطرازتق من سلسلة قنینات الر�اضییقد اش  1972المتجانس اللون رقم 

بین انواع الفخار الكورنثي و زخارفه اال  1973ول�س من السهل التوصل الى مكانة الغطاء المخروطي رقم 

. وهي �مكن 1450انه �عد صورة طبق االصل من االغط�ة التي نشرت في المجـلد االول من حفر�ات توكرة مثل رقم 

النماذج ن تنسب الى المنتجات ( االواني ) النذر�ة الكورنث�ة بناء على مكونات غضارها على الرغم من نقص ا
                                                 

1 - Annuario 37/38 (1959-60), 203,fig.180b   يراجع ايضا االبريق : 550( يؤرخ التوضع الذي وجدت به حبوايل .(- CVA   Univ.  
California,pl.10.4.  

عــــــــن االغطيــــــــة الثالثيــــــــة الــــــــزوا� او االطــــــــراف [او الــــــــيت تشــــــــبه القبعــــــــات ثالثيــــــــة االطــــــــراف]اليت تســــــــتخدم لتغطيــــــــة االابريــــــــق  Corinth xiii passim -يراجــــــــع : - 2
)Oinochoe ت البــــــدن الكــــــروي. كانــــــت ابعــــــاد تلــــــك االغطيــــــة علــــــى ) مــــــن طــــــراز الرقبــــــة املتســــــعةاو الواســــــعة واالابريــــــق ذات الرقبــــــة الضــــــيقة والقاعــــــدة املتســــــعة ،وكــــــذلك االابريــــــق ذا

ســـــم ، وتبلـــــغ ابعـــــاد  8.8 - 6ســـــم ، وتبلـــــغ ابعـــــاد اغطيـــــة اابريـــــق الرقبـــــة الضـــــيقة  مـــــا بـــــني  10.2 - 8.8تبلـــــغ ابعـــــاد الـــــيت تغطـــــي اابريـــــق الرقبـــــة الواســـــعة حـــــوايل مـــــا بـــــني  -النحـــــو االيت :
ابريــــــق الكرويـــــة مل تعـــــرف حــــــىت اواخـــــر القـــــرن الســـــادس فهــــــي مل تـــــدخل يف هـــــذا الوصـــــف.ومن هــــــذا يبـــــدو ان الغطـــــاء رقــــــم ســـــم ، وحيـــــث ان اال 9 - 5.8اغطيـــــة االابريـــــق الكرويـــــة مــــــا بـــــني 

   .املنشور يف اجلزء االول من احلفر�ت) 4و   3قد اتى (او ينسب) من ابريق من طراز الرقبة الضيقة والقاعدة العريضة( مثل االبريق رقم  1829
 مع مراجعها اليت ذكرت هناك  Annuario 37/38 (1959-60), 58-9,figs.41b,42مثلما ظهر يف  -3
4 - Annuario 6/7 (1923-24), 269-70,fig.170, CVA Rodi,ii,iiic,pl.3.1  ( 
هـــــــا مـــــــع مـــــــا ظهـــــــر علـــــــى ابريـــــــق يف ميكـــــــن مقارنت 1971( وهـــــــي هبـــــــا افريـــــــز حيمـــــــل زخرفـــــــة حيوانيـــــــة ترجـــــــع اىل الفـــــــرتة الكورنثيـــــــة املتـــــــأخرة ) ، والزخرفـــــــة الـــــــيت ظهـــــــرت علـــــــى االبريـــــــق رقـــــــم  

Karlsruhe : الذي بقى منه البدن فقط يراجع عنهCVA  Karlsruhe ,I,pl.41.1  
5 - MA,17(1906)299,gig.221   والتوضــــــع الــــــذي وجــــــدت بــــــه مل يقــــــدم  1971( ذات لــــــون متجــــــانس او وحيــــــدة اللــــــون) ، وهــــــذه القطعــــــة شــــــبيهة جــــــدا ابالبريــــــق رقــــــم

   .NSc,(1960)151,no.8,fig.179 -ن املثال الثاين هلذا الطراز فهو من جيال وغري مؤرخ ، يراجع عنه :اترخيا دقيقا للغاية ، اما ع
6 - :- Corinth xiii grave 255-2,pl.34  (تـــــؤرخ ابواخــــر القـــــرن الســــادس) . وHesperia,24(1955)132,pl.51,no.6  . (وهـــــي مــــن إســـــثيميا )

، وهـــو ينســـب اىل اوائـــل القـــرن اخلـــامس، وهـــو يشـــبه قطعـــة تـــوكرة لكنهـــا  بقعـــر  Corinth xiii grave 296-2,pl.41 -: -وهنـــاك مثـــال آخـــر مـــن كورنـــث يراجـــع عنـــه :
  . 
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، وغضارها المحبب ینسب الى الجرار من القطع الشاذة الى حد �عید 1974. وتعد الشقفة  المختومة رقم المطا�قة له

 600، وهي تؤرخ �حوالي الناء الذي اتت منه تلك الشقفةا الكورنث�ة النموذج�ة غیر انه ل�س من الواضح التعرف على

اسفله  2256-2255ة من الفخار الخشن رقم یراجع للمز�د عن الجرار الكورنث�لى مكان العثور علیها، ق.م. بناء ع

 .)Tocra,IIاي في كتاب (

 : )Miniatureكواب الصغیرة او المصغرة (األ 

االشارة الى )، وتمت هنا دراسة او Tocra.Iفي  ما نشر السابق (أيلقد وجدت هذه االكواب �كثرة كما في 

-1922، والثاني 1921-1911شمل االول االكواب رقم ، و قد صنفت الى ار�عة طرز [ �النماذج الكاملة فقط

عام ، وقد اشیر الي االكواب المسجلة من حفر�ات ] 1950-1941، والرا�ع 1940-1939 ، والثالث1938

، واعیدت دراستها هنا لتحدید  اكثر النسب تكرارا من اكواب كل طراز في )Tocra.I(في الجزء االول �اختصار 1964

، و�الحظ انه ال یوجد أي من الطرز االر�عة في الط�قة االولى حیث یبدو انه قد حلت محلها ى كل ط�قة او مستو 

ام في الط�قتین الثان�ة ول والثاني �انتظ. و ظهرت اكواب الطراز�ن االالمزخرفة بزخرفة الكلب الذي �عدواالكواب 

، و�كاد �كون ظهور الطراز والثالث من القرن السادس ، وهذا یدل على ان فترة انتاجها تمتد خالل الر�عین الثانيوالثالثة

كد على الط�قة الثان�ة فقط، اما اكواب الطراز�ن الثالث والرا�ع فمن المؤ  ) مقصوراً  1921 -1920االول ( انظر رقم 

، ومن هنا في توضعات المستوى السادس -مطلق اذا لم تكن �شكل -ان االنواع المتأخرة منها قد وجدت في الغالب 

، والتطور الذي اشیر ال�ه الكواب 1قرن السادس و اوائل القرن الخامس�مكن ان تؤرخ �فترة زمن�ة طو�لة ما بین اواخر ال

 .مثل الج�انة الشمال�ة في كورنث )ب في المواقع األخرى ( توكرة �مكن مطا�قته �صورة عامة بتطور االكوا

 واني الصغیرة (المصغرة)المطل�ة �طالء اسود مصقول :األ 

اال انه تم تأجیل  1964-1963على الرغم من ان �عض اواني هذا النوع عثر علیها في موسم حفر�ات 

اواني هذا النوع من جم�ع  فإن، ولهذا تار�خهافادي حدوث أي الت�اس حول نشرها من اجل العنا�ة بها ودراستها لت

القلیل جدا من االواني المشابهة لها والمؤرخة بدقة  فإنولالسف  .في الجزء الثاني من حفر�ات توكرةالمواسم قد دونت 

تنوعة الواني بدلیل آخر عن تار�خ الطرز الم 1965، وقد زودت حفر�ات عام عثر علیها في كورنث و اماكن أخرى 

له طرز الفترة التال�ة الى طرز العصر القد�م المتأخر و تقس�م طرز تلك االواني  فإن، و على هذا لنوع في توكرةهذا ا

، اال ان ي التي ترجع الى العصر الكالس�كي، وقد عثر على االواني المتأخرة مع االوان�عد االن مجرد محاولة ل�س اال

                                                 
 .Hesperia,6(1937),284,no.81,fig.20  -يراجــــــــــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــــــــه امثلــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــــــراز الثالــــــــــــــــــــــــث وجــــــــــــــــــــــــدت يف مواقــــــــــــــــــــــــع اخــــــــــــــــــــــــرى : - 1

Hesperia,21(1952),196,no.198,fig.53 ,  و (مــــــــــــن حــــــــــــرم هــــــــــــريا يف ارجــــــــــــوس . (Perachora,ii,no.2955,pl.119,  . مــــــــــــع املراجــــــــــــع الــــــــــــيت ذكــــــــــــرت هنــــــــــــاك
.  وهنـــاك مثـــال آخـــر مـــن يف متحـــف Corinth xiii pl.53 (deposit 12-e), Stucchi, L,Agora di Cirene,I ,43,fig.21,pl.12.10و 

    Tocra I,p.26.no.3 -قوريين(من احلفر�ت القدمية) ، ويراجع عن الطراز الرابع :
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التي اتت من المستوى السادس الن هناك مواضع عدة من المستوى  المشكلة الرئ�س�ة ظلت في تحدید اواني هذا النوع

 .المستوى السا�ع الواقع اسفل منه السادس ل�س من السهل تمییزها بوضوح عن  المستوى الخامس او عن قمة

، المرحلة المتأخرة للفخار الكورنثيیبدو من المحتمل ان اغلب اواني توكرة من هذا النوع  تنسب الى اآلن و 

ت قد ات  1954بناء على دلیل مؤكد ان الجرة رقم نفسها و�مكن ان توضع مجموعة الجرار النذر�ة المنتفخة في الفترة 

. و�دل 1هذه المجموعة �مكن تمییزها بوضوح، مع ان هناك العدید من االختالفات داخل طراز من المستوى السا�ع

ین السادس والسا�ع ان عددا من الممازج ( الكراتیر ) المفتوحة في المستو� 1968العثور على االناء ( الممزج ) رقم 

.و�مكن ان �ضاف الیها السلطان�ة الصغیرة رقم 2نفسهذات المقا�ض التي تنطلق من الحافة تعود الى التار�خ السابق 

ئد ذو وعلى العموم فقد صنعت تلك الطرز �اتقان وكان الشكل السا .3ذات المق�ض الذي �ش�ه مق�ض السلة 1965

و حافة متسعة نحو الخارج  وقاعدة نفذت بدقة ، وقد كان الطالء  -مثل اكواب القرن السادس الصغیرة  -جدران رق�قة

. و�حتمل انا یترك قاع السلطان�ة دون طالء، ولكن اح�مثلما حدث في العدید  من االكواباالسود �غطي البدن �الكامل 

الى المرحلة  لهیدر�ا ) ُ�شاهد في جرة من كورنث مشابهة تعد تقلیدا لها ترجعان الشكل الممیز والرائد لهذه الجرة ( ا

الرا�ع ق.م. ) ال توجد بها نماذج  -. كما ان االمثلة المتأخرة من كورنث ( اواخر القرن الخامس4الكورنث�ة المتوسطة

لشكل نفسه.اما االناء المسمى ( قد تكون نسخة من ا مثال 2349من هذا الشكل، بید ان االواني النذر�ة المحل�ة رقم 

. الذي وجد في المستوى السا�ع 1964كاالثوس ) الشائع في القرن السادس فقد ظهر في صورة مصغرة تمثل في رقم 

رة  لطراز سلطان�ات عثر علیها في المستوى السادس �مكن تصن�فها عینة م�ك 1970وهناك سلطان�ة صغیرة رقم 

 . 5القرن الخامس

 :الخاتمة

و التقد�م لها على اهم�ة الفخار الكورنثي وعالقته بتأس�س ح من خالل هذه الدراسة المترجمة اتض

عثورًا عل�ه في كیر�نا�كي وانه ارت�ط �مرحلة الم�كر االغر�قي  المستوطنات االغر�ق�ة، النه قد �عد من اقدم انواع الفخار

ق.م. ومن ثم فهو معاصرًا  ع االخیر من القرن السا�ع�الر� اقدمهتأس�س المدن االغر�ق�ة في شرق لیب�ا، حیث یؤرخ 

لتأس�س تلك المدن او المستوطنات من بینها توكرة و�وسبر�دس وكیر�ني نفسها التي تأسست قبل هذا التار�خ �قلیل من 

                                                 
  Perachora,ii,nos.3295-61,pl.123 -يراجع عن القطع املشاهبة هلا (وهي غري مؤرخة) : -1
 ). 500( يف توضع نذري يؤرخ حبوايل Lindos,I,no.2605,pl.125.Stucchi,op.cit.,43,pl.12.9-يراجع عن االمثلة االخرى من نفس الطراز : - 2

 (يف جمموعة اواخر القرن اخلامس) .  Hesperia,6(1937),289,nos.133-35,fig.23ويراجع عن االمثلة اليت هبا عدة اختالفات : 
 Lindos,I,no.2604,pl.125. Perachora,ii,nos.3121-22,pl.121-يراجع عن هذا الطراز بصورة عامة : - 3

 Ure , Sixth and Fifth Century Pottery from Rhitsona -وهنـــاك قطعـــة اخـــرى رمبـــا تكـــون اقـــدم منهـــا ذات حافـــة مســـتقيمة يراجـــع عنهـــا :
,92,pl.10,grave 115-40.  

4 - :- Corinth xiii pl.18,135-2: يراجع ملعاجلة تلك القطع- Corinth xiii pl.35,247-2, وهي تؤرخ ابلنصف الثاين من القرن السادس. 
، وهـــي مـــن جمموعـــة اواخـــر القـــرن اخلـــامس ، ورديئـــة الصـــنع و ذات قاعـــدة مســـتوية  Corinth xiii graves 344-347,367-13,14.13-14 -: -يراجـــع :- 5

 . 2368، يراجع عن االشكال املشتقة منها رقم 
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ینة السنوات. ومما تجدر االشارة ال�ه ان العثور على كم�ات كبیرة من الفخار الكورنثي في توكرة ان جعل هذه المد

وال تخلو اي دراسة للفخار االغر�قي الم�كر �فخارها تتبوأ مركزًا مهمًا في دراسة الفخار االغر�قي الم�كر في العالم 

�طرزه المتتنوعة من االشارة الى فخار توكرة للمقارنة �ه، كما جعل توكرة اشهر موقع للفخار االغر�قي الم�كر على 

 مستوى للیب�ا. 

 وتجدر االشارة الى أن الفخار الكورنثي الذي تطرقنا ال�ه قد عرض جزء كبیر منه في ثالث خزانات عرض

�طاقات تسجیل متحفي عام  له وعملت  1972ابر�ل  18في متحف المدینة الذي افتتح في  ) 9،  8،  6(رقم 

ترة نفسها اختار مكتب آثار توكرة ، اضافة الى انه في الفمن بینها الفخار الكورنثي لحمایتة المعروضات 1986

مجموعة من الفخار االغر�قي من بینها اواني من الفخار الكورنثي لتعرض في متحف السراي الحمراء �طرابلس 

وسرق منه  1990د�سمبر  31في فقد نهب متحف توكرة (المتحف الوطني حال�ًا) ومازالت معروضة هناك، ولالسف 

اما  من الفخار الكورنثي والتي تعرضنا لها في هذه الدراسة ونشرنا صور ل�عضها. اناء 27اناء فخاري من بینها  40

منذ العثور علیها الس�ما القطع المكررة والكسر فقد خزنت في مخازن اآلثار في توكرة  الفخار الكورنثي الذي لم �عرض

زوجتي ال�احث منى �الخیر  برفقةوعمل �طاقات ل�عضها عدنا تصن�فها حیث تعاملنا معها وأ  1965-1963ما بین 

لعرض  االولى خزانةالیجهز في قاعة عرض في توكرة خصصت  2020ومنذ یولیو  .1991-1988االعوام خالل 

(تراجع  في المتحف القد�م وتطرقنا الیها في هذه الدراسةمعروضة التي كانت  الم�كر عینات من الفخار الكورنثي

 .الصور الملونة)
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 لتوض�ح الوانه وا�عاده في توكرة نماذج من الفخار الكورنثي
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 في العهد االمبراطوري  والعامة المرأة الرومان�ة بین الح�اة الس�اس�ة
 

 LMDطا�ة دكتوراه  صغور صون�ة

 تخصص حضارات قد�مة

 أبو القاسم سعد هللا-2-جامعة الجزائر

 

 :ملخص

 

مقارنة �المجتمعات حظیت المرأة في المجتمع الروماني �مكانة مرموقة خاصة في العهد االمبراطوري 

فح�اتها لم تكن �معزل عن الح�اة العامة والح�اة الس�اس�ة مقارنة بنظیراتها الیونان�ات، حتى وان  ، القد�مة األخرى 

التام  تختلف عن الرجال �الرغم من عدم التساوي  ح�ان الكانت محددة األهل�ة القانون�ة  نجدها في كثیر من األ

بینهم اال أنها استطاعت أن تمارس ح�اة مستقلة خاصة مع تشر�عات العهد االمبراطوري، التي حسنت من وضعها 

والتي منعتها من أن تكون لها حصة في الشأن العام وغیر مؤهلة  أهلیتها القانون�ةاال أنها رغم ذلك لم تغیر من 

ألخر�ن، اال أنها مارست العدید من المهن والحرف فنجد الطبی�ة والقابلة والممثلة وسیدة األعمال وغیرها، لتمثیل ا

كما أن عدم قدرتهن على المشاركة في الح�اة الس�اس�ة لم �منعن من التدخل في الشؤون الس�اس�ة سواء �طر�قة 

 یزداد بنفوذ عائلتها وتأثیرها في المجتمعمان�ة كان م�اشرة أو عن طر�ق أفراد عائلتها خاصة وأن نفوذ المرأة الرو 

 هل لعبت المرأة دورا هاما في الح�اة الس�اس�ة وكیف كان تأثیرها على الح�اة العامة؟ما یدعونا الى التساؤل التالي 

Abstract : 

Women in Roman society enjoyed a special status in the imperial era compared 

to other ancient societies. However, she was able to exercise an independent life, 

especially with the legislation of the imperial era, which improved her status but 

which nevertheless did not change her legal capacity, which prevented her from 

having an interest in public affairs and not being qualified to represent others, but it 

has exercised many of them Their inability to participate in political life did not 

prevent them from interfering in political affairs directly or through members of its 

family, especially as the influence of Roman women increased the influence of his 
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family and his influence in society, which leads us to question ourselves. Have 

women played an important role in political life and what has been their impact on 

public life? 

 

 مقدمة:

في ظل االمبراطور�ة الرومان�ة وعلى عكس النساء في المجتمعات الیونان�ة اللواتي لم �سمح لهن �الخروج 

وصناعة المال�س لها عت�ار أن النساء مكانهن في المنزل لرعا�ة وتر��ة األطفال ونسج الصوف على ا من المنزل 

لم �كن ذلك مط�قا على النساء الرومان�ات اللواتي لم �كن لزوما علیهن  الوقور في منازلهن بل شاركن ولعائلتها، 

في الح�اة العامة مثلهن مثل الرجال، فتمكنت �عض النساء من الحصول على درجة من االستقالل، كما صدرت 

ألثر�اء و�دا النسوة �حسن من مظهرهن من خالل الماك�اج الزائد والشعر قوانین لتنظ�م مال�س ومجوهرات النساء ا

المستعار وكلها شوهدت على أنها خ�انة لألمانة وز�ف للشخص�ة، كما قام أغسطس �فرض قوانین تهدف الى 

 واج واالنجاب والذي كان في تراجع.تعز�ز الز 

، فأص�ح )1(هذا واعتبر التدهور المفترض لفضیلة المرأة مؤشرا على أن هناك شیئا خطأ في المجتمع  

هناك نساء عاهرات كن یل�سن التوغا بدل الستوال و�سجلن أنفسهن في سجل العاهرات حتى یتخلصن من ضروب 

 واتي عرفن في غالب األح�ان من الل )2(العقاب التي تفرض على الزان�ات، حتى أنهن كن یتقاضین أجرا (ر�ع آس)

 ث�ابهن البراقة وعطورهن ومغاالتهن �التبرج.

فالمرأة الرومان�ة �عدما كانت مهامها مقتصرة على النشاطات المنزل�ة  واحتكار الذكور للح�اة العامة والح�اة 

تعتبر المدن نوادي  "في العالم االغر�قي والرومانيالس�اس�ة، والتي صاغها ب�ارفیدال في الع�ارة التال�ة: 

، تحررت في النصف األخیر من القرن األول ق.م من كثیر من القیود التي كانت تر�طها �البیت   )3(للرجال"

ورغم أن الكثیرات كن محدودي األهل�ة ،  )4(واألسرة ،  وكان �عني  هذا التحرر أن تقوم بنصیبها من العمل

                                                           

(1) Gregory s’Aldert, Daily life in roman city, Greenwood press, London, 
2004, p58. 

.398،ص  3، روما قصة الحضارة، مجلد ویل دیورانت   (2)  

، المجلس األعلى 1) جورج دوبي ومیشال بیرو، تاریخ النساء في الغرب، ترجمة سحر فراج،ط
. 138،ص 2005)للثقافة، القاھرة،  3) 

.299،400) ویل دیورانت، المرجع السابق، ص  4) 
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لطبی�ة والقابلة والمصارعة والساحرة  �الرغم من أن المرأة لم تتمتع القانون�ة اال أنهن مارسن مهن متنوعة فنجد ا

�المواطنة الكاملة في القانون الروماني ألنها لم تصوت وال �مكن انتخابها اال أن هذا ال �عني غ�ابها عن المشهد 

كما وجدت  الس�اسي والح�اة الس�اس�ة  فكن یتمتعن �حق االصغاء للخطب في الفوروم ولمرافعات المحاكم، 

اشارات الى عدد من النساء عملن كمعلمات ومصففات شعر وطبی�ات والالئي كن حاالت استثنائ�ة أما العبید 

 فعملن في منازل األس�اد أو خارج المنازل في المتاجر أو كمر��ات. )1(والمحرر�ن كن �عملن في شتى أنواع العمل

 ر�ة األسرة: -1

فتص�ح أم أسرة تشرف على  matrone بزواج المرأة الرومان�ة تكتسب ق�متها في المجتمع الروماني كسیدة 

،  هذه الواج�ات التي اختلفت �اختالف الط�قات االجتماع�ة التي تنتمي لها المرأة  )2(المنزل وتس�طر على العبید 

ل، وعلى العموم كانت واج�ات النساء تتمثل في ففي األسرة الفقیرة كانت النساء �عملن بجد مثلهن مثل الرجا

اشرافهن على تر��ة األطفال وغزل الصوف والنسیج وح�اكم مال�س األسرة دون أن �كون فرق بین المرأة 

األرستقراط�ة أو المرأة من الط�قة العامة أما أعمال البیت المختلفة من تنظیف وطبخ وغسل وتسوق فتترك للرقیق 

 .)3(ت األرستقراط�ة أما اذا كانت من العامة فكانت تتوالها بنفسهااذا كانت من الط�قا

هذا وارت�طت مرت�ة المرأة �مرت�ة أبیها قبل الزواج و�مكانة زوجها �عده فأص�حت تشاركه مكانة زوجها 

من شر�ط أرجواني ومقاعد في   )4(االجتماع�ة ، فنجد نساء وعائالت رجال مجلس الشیوخ تمتعن بنفس امت�ازاتهم

المسارح وغیرها من االمت�ازات، كما شاركن  في االحتفاالت الدین�ة واقامة المآدب واستق�ال الضیوف وكل ما كان 

 نفوذ أسرتها كبیر زاد نفوذها وتأثیرها في األسرة والمجتمع.  

 المرأة القابلة: -2

                                                           

(1)  F.R.Cowll, life in ancient rome ,published bu the berkley publishing 
group, 1961,p111. 

(2) Joachimmarquardt, ,la vie privée des romains ,trad Victor Henry ,librairie 
du collège de France,paris,1892, T1, p68. 

(3) Gregory s’Alderte, opcit, p56. 

(4 ) P. Willems, le droit public romain, 1883, p404. 
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ال أثناء فحصهن ومنع نظائرهم من الذكور من ر�ما كان الشعور �القلق للنساء من أن یلمسهن أحد الرج

وضع عیونهن على األعضاء التناسل�ة لإلناث وراء االعتماد على نساء متخصصات للمساعدة خاصة في والدة 

وكان  )1(الطفل واألمراض النسائ�ة فكانت أعمالهن محاطة �السر�ة والخرافات والتي تداولتها األج�ال ف�ما بینها 

لهذه الوظ�فة شروط لاللتحاق بها وهي التعل�م االبتدائي الذي �مكنها من الرجوع النظري، الذاكرة إلتقان المعرفة،  

وحیو�ة العقل لمتا�عة ما �قال �سهولة، العمل الجاد حتى تكون قادرة على مواجهة ما هو غیر متوقع، كما یذكر 

تى تتمكن من اللمس دون المخاطرة بإصابتهن �مناطق ملته�ة ال�عض األصا�ع الطو�لة والنحیلة والنظ�فة ح

 لم تكن ذات صلة م�اشرة �الوالدة. فوظ�فة القابلة  هي متا�عة أمراض النساء واذا )2(وعم�قة 

والتي كانت   Boethusم وصف ك�ف�ة شفاء زوجة بوتوس  2ففي كتاب جالینوس وهو طبیب في القرن  

الذكر �فحصها، ونظرا لخطورة مرضها اضطر زوجها الستدعاء الطبیب و�قیت  مر�ضة اال أنها لم تسمح للطبیب

�الت اذن  كن طبی�ات نساء في آن واحد  كما القت هذه المهنة رواجا كبیرا حتى أن فالقا )3(معها خادمتها والقابلة

 النساء المقتدرات كن یوظفن قا�الت شخص�ات في بیوتهن.

 المرأة المصارعة: -3

شهدت المصادر األدب�ة على وجود نساء �مارسن المصارعة، لكن من الصعب معرفة ما اذا كان همهم 

م تدخل عضو مجلس الشیوخ واعترف ضمن�ا أن 19المال أو حب المجد أو التش�ه �المصارعین الذكور، ففي سنة

ور واناث ط�قة الفرسان النساء من الرتب الدن�ا �مكنهن أن �مارسن المصارعة لكن تم حضرها صراحة على ذك

وأعضاء مجلس الشیوخ والظاهر أن هذه الممارسات كانت �شكل خاص في عهد نیرون ودومت�ان وهو أمر ال 

أن صراع النساء ودیون كاسیوس الذي ذكر " )5(فیذكرها جفنال )4(یثیر الدهشة اذا عرفنا أذواق هؤالء األ�اطرة 

 كما نجد   )6("ء �ه لدرجة أننا فوجئنا بإمكان�ة احتواء القوائم علیهاالذي أجبر الكثیر من الر�اضیین على االلتقا
                                                           

(1) Christian laes, children in the roman empire outsiders within cambridge 
published ,2011, p57. 

(2) Sophie Casels, ,les sages-femmes dans l’antiquité ,gynécologue et 
obstérique ,2017,p27. 

(3)Christian laes, opcit, p58. 

(4) Danielle Gourvitch, la femme dans la Rome antique, hachette,2001,  p190. 

(5) Juvénal, Satires, VI ,251, trad .L .V Raoul,1812. 

(6) Dion Cassius, histoire romaine, LXXVII ,16, trad.E.Gros,paris,1845-1854.  
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hostilianus  قاضOstia  لكن تم   )1( یت�اهى مع زوجته �أن �كون األول في مدینته من یجعل النساء   تتقاتل

 القضاء علیها في عهد سبت�موس س�فیروس.

 المرأة الساحرة: -4

�السحر والتي حكم علیها    Domitia lépidiaم اتهمت دومیت�ا لیبیدا  54یذكر تاسیت أنه في سنة 

،  )2(�اإلعدام �حجة أنها وفقا ألغر�ینا استخدمت جرعات سحر�ة أو ط�قت ممارسة تعو�ذة ضد زوجة االمبراطور

عندما أرادت أن تتخلص منها  )3(كما أن أغر�ینا  اتهمت احدى منافساتها السا�قات وهي لول�ا بولی�ا �السحر

 واتهمتها �ممارسة السحر واحضار المنجمین والسحرة.

 المرأة و الج�ش: -5

ال تذكر النصوص األدب�ة الكثیر عن النساء والج�ش الروماني خاصة في منع أغسطس لزواج  الجنود 

كثر ما نجده هو ذكر المصادر لتواجد جول�ا دومنا زوجة االمبراطور سبت�موس س�فیروس مع زوجها بین الجنود وأ

نظرا لدورها في تشج�عهم على   mater Castrorumوفي المعسكرات ومنحها لقب أم المعسكر أو راع�ة الج�ش 

، والذي سجل ألول  )4(مستمر في المعسكر  القتال واعترافا بدورها في مرافقة زوجها وتشج�ع الجنود وحضورها ال

ومن المرجح أنه جاء  Ostiaوأوست�ا  Narboم في كل من نار�و 196مرة على قواعد تماثیل تم وضعها عام 

، كما أن فكرة القضاء على خصمي س�فیروس  ) 5(م195تكر�ما لها �مناس�ة انتصار زوجها على أدی�ابیني عام 

وهما نیجر حاكم سور�ا في الشرق و ألبینوس حاكم بر�طان�ا في الغرب تعود الى جول�ا التي اقترحت عل�ه القضاء 

 . )6(علیهما وشجعته في االعداد لذلك رغ�ة منها في جعل ابنیها خلفاء ألبیهما على عرش روما 

                                                           

(1) Danielle Gourvitch, opcit, p191. 

           (2) Tacite,  Annales, XII, 64, trad, de J. L. Burnouf ,Paris, 1859. 

(3) ibid, XII, 22. 

(4)Kaius Tuori ,judgejuliadomna ?Ahistorical mystery and theeergence of 
imperial legal dministratin ,the journal of legal history ,37,2,16,p184. 

طورة جوبیتر دولیكبونوس وجولیا دومنا ،كلیة مجدي صیحي الھواري ،سوریان في لبدة الھ و امبرا 
.94اآلداب ،جامعة المنصورة ،ص  (5)  

 ( 6) 171، ،ص 2009امام عبد الفتاح امام، نساء فالسفة، دار التنویر،  
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س أنه في عهد نیرون عندما �أتي قادة الج�ش ل�طلبوا اشعار نیرون هذا و�ذكر سو�تونیوس  وتاسیتو 

 أغر�ینا. وهو ما یدل على تأثیر والدته  )1(أفضل األمهات"لالنطالق كان االمبراطور نیرون یجیب "

مع انتشار الثقافة الیونان�ة                                                : المرأة والموس�قى -6

وقدوم الفنانین والموس�قیین لتعلم الموس�قیین في روما ، أص�حت الموس�قى تدرس في روما للفت�ات في روما 

 وقد أوضحت الرسوم الجدار�ة معلم الموس�قى وتلمیذته وهي تمسك �اللیرا )2(خاصة فت�ات الط�قات األرستقراط�ة

موه�ة ابنته  Stace) وقد مجد الشاعر 3بین یدیها تشد أوتارها �الید ال�سرى من الخلف وتعزف علیها �الید ال�منى(

التي تفاخر بها زوجها  )4(كما غنت زوجة بلینوس األصغر أشعاره ولحنتها عازفة على القیتار claudia كلود�ا 

 بلینوس.

األح�ان ل�س سب�ا في الوقوع في حبهن واالعجاب بهن  هذا وأوضح أوفیدیوس أن جمال الفت�ات في غالب

بل كان السبب صوتها الممتلئ �العذو�ة و�راعة عزفها �أصا�ع متناغمة خف�فة على األوتار ، واألخرى تقوى 

هذا وشجع تعلم النساء للغناء وفي رأ�ه أن المرأة التي ترغب في  )5(برقصاتها وحركاتها المتوازنة بجسد مرن ورائع 

وأن جمال الصوت أكثر 6اء الجنس اآلخر أن تعرف كیف تمسك القوس بیدها ال�منى وقتارها بیدها ال�سرى ارض

 .تأثیرا من جمال الوجه 

 :المالكات (سیدات األعمال) -7

مع نها�ة الجمهور�ة وانتقال المیراث الى المرأة جعل هذا األمر المرأة  غن�ة واستطاعت أن ت�اشر العمل في 

ذكرت المصادر في مدینة تاسوس كانت امرأة تملك وتؤجر مجموعة من المصارعین، لكن اكثر مشار�ع كبیرة ف

مجالین كانت تبرز فیهما المرأة �صفة خاصة هي البناء وصناعة النسیج، وقد وثقت لنا المصادر الماد�ة في 

                                                           

    (1) Suétone, Vies des Douze Césars, Néron, IX, 3, trad .M .Nisard, tantôt 
celle de Cabret –dupaty, 1893 ; Tacite, les Annales, XIII, 2, trad.J.L.Burnouf, paris ,1859. 

(2) Danielle Gourvitch, opcit, 174.  

 .178،ص2006) مصطفى قندیل، التربیة و التعلیم في الحضارة الیونانیة والرومانیة، القاھرة، ( 3

(4) Roge Peyre, l’empire romain , paris, 1894,p273. 

(5  ) Ovide, les amours, II, 4, trad .M .Nisard, paris, j.dubochet, 1838. 

( 6) Ovide, l’art d’aimer, III,311-328, trad. M.hegium de guerle –M.F 
Lemaistre, 1927. 
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قا مشیدة من الحجر المجال األول وهو مجال البناء في انتشار القرمید الستخدامات البناء �عدما كانت سا�

والخشب، وقد عرفت هذه الصناعة من خالل الطوا�ع المختومة في المواد والطوب وال�الط وتحتوي على خمسة 

اسم صاحب االقل�م الذي یتم ف�ه جمع الطین واسم الشخص المسؤول عن االنتاج (رجل أو امرأة)  ) 1(معلومات

األثر�ة وقد حدد معظم المالكین والتي كانت في كثیر من شركة انتاج الطین والتار�خ القنصلي ونوع القطع 

 ت االمبراطور�ة.األح�ان العدید من النساء المنتم�ات الى العائالت الكبیرة أو حتى الى العائال

 julia  التي تعمل لدى   procilia phila ذكرت الكثیر من النساء الالئي س�طرن على العمل فوجدت  ف

albanian)2( ي أنهن كن �شرفن �شكل م�اشر في توج�ه ورش العمل .وهو ما �عن 

أما في صناعة النسیج فقد لعبت المرأة الرومان�ة دورا كبیرا في هذه الحرفة سواء النساء األرستقراط�ات أو 

سو�تونیوس أن ابنة وحفیدة أغسطس كن یجدن الخ�اطة والنسیج حتى أن   فنعرف من خالل نساء الط�قة العامة 

كما ذكر أوفیدیوس أن   )3(االمبراطور عادة ما یرتدي مال�س یتم ص�اغتها من أیدیهن أو او أیدي زوجته أو أخته

فة والواجب هذا ان دل على شيء انما یدل على أهم�ة هذه الحر )  4(یترك الفت�ات یتعلمن فن تلیین الصوف وغزلها

 تعلمها من قبل النساء الرومان�ات .

 �القرب من مدینة تولف  San Pietro فاالكتشافات االثر�ة التي عثر علیها في مدینة  سان ب�اترو 

Tolve  في لوكان�ا  Lucanie    تشیر الى دومت�ا والتي من غیر المست�عد أن تكون دومیت�ا لیبیدا والتي لم تنسج

وقد أشارت الوثائق الى وجود ورش  5)(لكنها كانت تترأس شركة كبیرة تحظر وتسوق الصوفالصوف في المنزل و 

 عمل في المنازل العظ�مة وأشارت النقوش الى أنهن سیدات نساء، كما أوضحت التنقی�ات في مدینة كام�ان�ان 

campanienne عددا مذهال من الم�اني المخصصة لمهن هذه المنسوجات. 

لكن هذه االنشطة ل�س هي الوحیدة التي شاركت فیها النساء خاصة في بومبي وهو موقع فتح أمام النساء 

 نافذة على أنشطة المرأة في المجال االقتصادي، وتذكر المصادر الماد�ة االعالن الصادر عن جول�ا فل�كس   

Julia Félix ابنة سبیر�وس  spurius یرتادها أفراد الط�قة األرستقراط�ة  والذي تضمن تأجیر الحمامات التي

                                                           

(1) Danielle Gourvitch, opcit, p196. 

(2)Danielle Gourvitch, opcit, p197. 

1-                     (3) Suétone, octave, LXXIII, 3. 

(4) Ovide, fastes, III, 809-848, trad. de la collection des auteurs latins de 
M.Nisard, paris, 1857. 

(5) Danielle Gourvitch, opcit, p200. 
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أغسطس وحتى السنة  13عادة ، اضافة الى كراء المتاجر وشقة في الطابق األول لمدة خمس سنوات من  

وهو ما یوضح لنا أن  المرأة   )1(السادسة وفي نها�ة السنة الخامسة سیتم تجدید عقد االیجار �االتفاق المت�ادل

 ر في الح�اة االقتصاد�ة وفي الجانب العقاري �شكل خاص .الرومان�ة كان لها تأثیر كبی

  ) faustilla )2و فوست�ال     vettia كما وجدت اشارات الى امرأتین مارستا قرض المال وهما فیت�ا    

 على الرغم من أن التداوالت الرسم�ة في البنك كانت محضورة علیهما .

 المرأة والس�اسة: -8

المرأة �المواطنة الكاملة في القانون الروماني ألنها لم تصوت وال �مكن انتخابها على الرغم من عدم تمتع 

لكن هذا ال �عني غ�ابها عن المشهد الس�اسي، وقد لعبت �عض النساء أدورا هاما سواء م�اشرة بتدخل شخصي أو 

ن فكانت تتواجد في عبر ذكور العائلة فكان ألصولهن تأثیر في السلك الوظ�في ألزواجه) 3(من وراء الكوال�س

الول�مة التي �قوم بها الزوج تشارك في الحدیث وتأثر على األخر�ن حتى أنها تنوب عنه وتتفاوض �اسمه في 

 غ�ا�ه.

وقل�الت هن النساء ال�س�طات الالتي وصلتنا  مشاركتهن �الس�اسة، وغال�ًا عبر تدخلهن في االنتخا�ات، 

، والتي حفظتها لنا اللوحات الجدار�ة  (Pompéi)ران في بومبيكما ظهر في الشعارات االنتخاب�ة على الجد

و�ینت الدور الس�اسي للنساء غیر المتوقع والذي أوصت ف�ه النساء �مرشحاتهن في مختلف الدوائر القضائ�ة مثل 

الرجال على الرغم من أنهن لم �صوتوا فهي ل�ست مسألة مشاركة في التصو�ت بل في الحمالت االنتخاب�ة، 

وهو ما �عني أن التوص�ة �مترشح   )4(ر�ما سمح لهن في االجتماعات الس�اس�ة  comices�عاد النساء من فاست

   �كون الموصي على درا�ة �البرنامج االنتخابي وأن له نشاط س�اسي.  

هذا واكتسبت نساء األ�اطرة في وأمهاتهم في �عض األح�ان نفوذا واسعا ، وتعتبر ل�ف�ا زوجة أغسطس من 

أقوى النساء في بدا�ة االمبراطور�ة التي كانت في كثیر من األح�ان مستشارة أغسطس والسیدة األولى في روما  

ي أخالقها امتلكت ما �متلكه نساء ذلك الزمن والتي شاركت زوجها انتصاراته وهزائمه ووصفها تاسیت �أنها غن�ة ف

                                                           

(1)ibid, p 201, 202. 

(2) Danielle Gourvitch, opcit,  p203. 

(3) ibid, p241.  

(4) ibid, p257, 258. 
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كما یذكر فضلها في اقناع )  1(اتسمت �كونها أما قدیرة وزوجة متعسفة وأنها الشخص�ة األنسب لس�اسة زوجا 

و كانت  )2(أغسطس في اعالنه الحرب  في معركة أكتیوم على كلیو�اترا بدال من أنطونیوس �اعت�اره رومان�ا  

أن �كسب أوكتافیوس  تأیید الرومان في حر�ه وال ینظرون ال�ه أنه قاتل أنطونیوس لمصالحه تهدف من وراء ذلك 

 الشخص�ة.

والتي نصحت فیها  Cinnaكما كان لها دور كبیر في تهدئة األوضاع مثلما حدث في مؤامرة سینا   

�اء عندما ال ینفع أغسطس �التصالح مع المعارضین والعفو عنهم ونصحته �ان �فعل معهم مثل ما �فعل األط

كما برز تدخلها في العرش وهي المسألة التي ظلت مترسخة ل�س فقط  )3(العالج العادي فانهم �ستخدمون األضداد

) vispsaniaبإج�ارها تبیر�وس على الطالق من زوجته ( )4(في عهد أغسطس بل طوال الفترة الیولیوكالود�ة 

  )5(ابنة أغسطس حتى تضفي الشرع�ة على وصول تبیر�وس للحكمالذي كان مرت�طا بها �شدة وتزو�جه من جول�ا 

 التي ظلت تذكره دائما �الطر�قة التي أقنعت بها أغسطس بجعله الور�ث الشرعي بدال من ترش�ح جیرمان�كوس

و�التالي  فهي لم تدخر أي مكیدة لإلزالة المترشحین المحملین للسلطة وظلت تطالب دوما �المشاركة   )6(م�اشرة 

 .الحكم  والسلطة في

كما نجد دور أغر�ینا التي استخدمت نفوذها على كالودیوس ل�س فقط لدعم ابنها للوصول الى السلطة بل 

لتعز�ز مكانتها الخاصة ف�عد الزواج �فترة قصیرة قامت بإعادة سن�كا من المنفى حتى �كون مدرسا متمیزا لنیرون 

، حتى أنها ت�اهت بنفسها كشر�ك في )7(را لشهرته األدب�ةوحتى تكسب حب العامة و��قى ذلك في ذاكرتهم نظ

 . )8(االمبراطور�ة التي أنشاها أسالفها وحاولت جاهدة أن تجعل البر�تور�ین �قسمون لها الوالء 

                                                           

(1) Tacite, les Annales, livre V, 1. 

أرنست ماسون ،االمبراطور الرھیب تبیریوس، تر .جمال السید، الھیئة المصریة العامة  
  (2)     .30،ص1985،

(3) Sénèque, de la clémence, IX, 25, trad .M.de Vatismenil, pankouche,1832 

(4) Richard A Bauman ,woman and politics in ancient Rome ,first 
published,london and newyork,1992,p100. 

(5)Danielle Gourvitch ,opcit, p251. 

(6) Richard A Bauman, opcit, p 133. 

(7) ibid , p181. 

(8)Richard A Bauman ,opcit, p 183. 
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كما تذكر المصادر مسیلینا حول حضورها المنتظم الى بیوت الدعارة تحت اسمها التجاري  لس�سكا 

)Lycisca كما وصف دیون  )1( بلینوس األكبر ألكبر ماراتون مدته أر�ع وعشر�ن ساعة)  من خالل شهادة ،

كاسیوس حل�ات الجنس التي كانت تقام في القصر والذي استخدمته مسیلینا السالح الرئ�سي في لع�ة الس�اسة 

ف�ة ومختلف فیذكر أن األزواج الذین وافقوا على التواجد كانوا �كافؤون �منحهم أعلى الوظائف  والمراتب الشر 

الحقوق وتكون بذلك قد اكتسبت عقدا على األزواج في حالة رفض تلب�ة أوامرها �محاكمتهم بتهمة الزنا في حین 

أن األزواج الذین اعترضوا تقوم بتدمیرهم وحتى ال �كشف أمرها من قبل كالودیوس كانت ترسل له خادمات 

 ا الخاصة. حتى یلهینه و�ذلك تحمي نفسها من كشف أنشطته )2(صغیرات

كما نجد تدخل بلوتین زوجة االمبراطور تراجان في مسألة العرش وتذكر المصادر أنها من دفعت تراجان 

الى تبني هادر�ان وأن موت تراجان ظل خف�ا حتى انتشر خبر التبني في أوساط العامة وأن الرسالة المكتو�ة الى 

أن �كون انتقال  وكان الهدف من وراء ذلك  ) 3(نمجلس الشیوخ حول هذا الموضوع كانت موقعة من قبل بلوتی

 . خاصة وأنها كانت تدعم هادر�انوس   )4(الحكم  االمبراطوري سلسا ودون مشاكل 

ثم في العائلة الس�فیر�ة في نها�ة القرن الثاني و�دا�ة الثالث االمبراطورة جول�ا دومنا في فترة حكم ابنها 

كركال خاصة التي كانت تستلم العرائض والرد على المراسالت الهامة كما تم وضع اسمها الى جانب اسم 

االیجابي خاصة على المرسوم الذي أعطى وأن لها الدور   )5(االمبراطور في الرسائل الموجهة لمجلس الشیوخ 

 .)6(الجنس�ة الرومان�ة لجم�ع أحرار االمبراطور�ة

  Arria majeurفقط  بل نجد  لكن العمل الس�اسي للمرأة الرومان�ة لم �قتصر على العائلة االمبراطور�ة 

والتي   Arria minor التي شاركت زوجها في التمرد ضد كلود وكذا ابنتهما  A.Caecina paetus زوجة 

التي طعنت صدرها �الخنجر حین تلقى   P.clodius thraea paetusكانت زوجة الفیلسوف الروائي الشهیر 

                                                           

(1) Pline l’ancien, X, 83, 1, histoire naturelle,  Paris, 1848-1850. 

(2) Dion Cassius, LX , 18. 

(3) ibid , LXIX,1 ;aeluis spartianus histoire auguste vie d’haderien ,VII ,trad 
FL.legeay ,panckouck, paris,1844. 

(4) Joyce E. Salisbury, Encyclopaedia of women in ancient world, library of 
congress, 2001, p194 

(5) Dion Cassius,LXXVII, 18,2,LXXVIII,4,3. 

(6) Danielle Gourvitch, opcit, p254. 
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،  )1(زوجها  أمر كلودیوس �أن �قتل نفسه ثم أسلمت هذا الخنجر وهي تحتظر الى زوجها وهي تؤكد له أنه ال یؤلم

 Misenum محاولتها في تحر�ض األسطول في مسینیوم �Epicharis كما أشاد تاكیتوس على المحررة اب�كار�س

على نیرون، وسعت جاهدة �عدم البوح �أسماء المتآمر�ن على الرغم من مختلف أنواع التعذیب الذي تعرضت له،  

فال السوط وال النیران وال غضب الجالدین سمح لها �االعتراف بل على العكس ضاعفت من عنادها ولم یتمكنوا 

راف منها وأقدمت على االنتحار �مال�سها الداخل�ة �انتزاعها من على ثدییها وشكلت بها ح�ال من انتزاع اعت

ور�طتها �أعلى الكرسي وطوقته حول رقبتها وانتحرت والتي أثارت اعجاب تاكیتوس ب�سالتها وأنها اٍمرأة �قوة 

 .على عكس الرجال الذین لم ینتظروا التعذیب حتى یخونوا   )2(رجل

 

 خاتمة

كان للقوانین والتشر�عات التي أصدرت خالل العهد االمبراطوري دورا في تحسین وضع�ة المرأة الرومان�ة 

وتحررها من كثیر من القیود ف�عدما كانت ح�اتها مقتصرة في كثیر من األح�ان على ادارة شؤون بیتها واالهتمام 

واستطاعت الح�اة العامة و الح�اة الس�اس�ة،  بزوجها وأوالدها تمكنت خالل العهد االمبراطوري من أن تشارك في

أن تفرض نفسها كسیدة في المجتمع لها اعت�ارها فمارست الكثیر من المهن و الحرف حتى أنها نافست الرجال، 

فنجد المرأة ر�ة أسرة قادرة على ادارة منزلها �ما ف�ه من أفراد أسرتها أو العبید والتي ارت�طت مكانتها �مكانة 

ستطعن أن نقول �سبب عفتهن وشعورهن �القلق من فحصهن اا نجد القابلة التي مارست هذه المهنة ان زوجها، كم

ة التي �الرغم من عدم استحسان ممارسة المرأة للمصارعة سواء كمهنة أو عمن طرف الذكور، ووجدت المصار 

ساهمت المرأة في الج�ش سواء في هوا�ة اال أننا وجدناها خاصة في عهد االمبراطور�ن نیرون ودومت�ان ، كما 

لعبها دور المشجعة أو بإمدادهم �االقتراحات والخطط ان لزم األمر مما كان لها الدور الفعال في انتصارات 

أعمال أخرى ومشار�ع كبرى خاصة في مجال النسیج والبناء  الج�ش في غالب األح�ان ، هذا ومارست المرأة

 مشاركة في الح�اة الس�اس�ة لم �كنكما أن حرمانها من ال�شكل م�اشر، وامتلكن ورشات عمل كن �شرفن علیهن 

حاجزا في حضورها واصغائها للخطب في الفوروم أو حضور مرافعات المحاكم بل أن ال�عض منهن شاركن في 

 وتقد�موأوالدهن اللواتي استطعن التدخل في س�اسة أزواجهن   وأمهاتهم الح�اة الس�اس�ة خاصة نساء األ�اطرة

  ن سواء بهدف تقد�م ید العون له أو ألهداف شخص�ة.النصح لهن في كثیر من األح�ا

                                                           

(1) martiale, Epigrammes, I, 14,trad MM.V.Verger,M.A. ;Tacite , Annales 
,XVI.34. 

(2) Tacite, Annales, XV, 57, 1,2. 



 

 

العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریةالمجلة   

2021/  السادسالعدد   

 

152 

 قائمة المصادر والمراجع: 

  1985أرنست ماسون ،االمبراطور الرهیب تبیر�وس، تر .جمال السید، الهیئة المصر�ة العامة ،

2005القاهرة، امام عبد الفتاح امام، نساء فالسفة، دار التنو�ر،    

، المجلس األعلى للثقافة،1دو�ي وم�شال بیرو، تار�خ النساء في الغرب، ترجمة سحر فراج،طجورج   

مجدي ص�حي الهواري ،سور�ان في لبدة اله و امبراطورة جو�یتر دول�كبونوس وجول�ا دومنا ،كل�ة اآلداب  

  ،جامعة المنصورة.

2006�ة، القاهرة، مصطفى قندیل، التر��ة و التعل�م في الحضارة الیونان�ة والرومان  

  .3، روما قصة الحضارة، مجلد و�ل دیورانت  

Aelius spartianus histoire Auguste vie d’Haderien ,VII ,trad FL.legeay 

,panckouck, paris,1844. 

Christian laes, children in the roman empire outsiders within Cambridge 

published, 2011. 

Danielle Gourvitch, la femme dans la Rome antique, hachette, 2001. 

Dion Cassius, histoire romaine, trad.E.Gros,paris,1845-1854. 

F.R.Cowll, life in ancient Rome, published buy the Berkley publishing group, 

1961. 

Gregory S.Alderte, Daily life in roman city, Greenwood press, London, 2004 

Joachimmarquardt, ,la vie privée des romains ,trad Victor Henry ,librairie du 

collège de France,paris,1892.  



 

 

العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریةالمجلة   

2021/  السادسالعدد   

 

153 

Joyce E. Salisbury, Encyclopaedia of women in ancient world, library of 

congress, 2001, p194 

Juvénal, Satires, trad .L .V Raoul, 1812. 

Kaius Tuori ,judgejuliadomna ?Ahistorical mystery and theeergence of imperial 

legal dministratin ,the journal of legal history ,37,2,16. 

Martiale, Epigrammes, I, 14, trad MM.V.Verger,M.A.  

Ovide, fastes, III, 809-848, trad. de la collection des auteurs latins de 

M.Nisard, paris, 1857. 

Ovide, l’art d’aimer, III,311-328, trad. M.hegium de guerle –M.F Lemaistre, 

1927. 

 Ovide, les amours, II, 4, trad .M .Nisard, paris, j.dubochet, 1838. 

P. Willems, le droit public romain, 1883. 

Pline l’ancien, Histoire Naturelle,  Paris, 1848-1850. 

Richard A Bauman, woman and politics in ancient Rome ,first published, 

London and newyork,1992. 

Roge Peyre, l’empire romain, paris, 1894. 

Sénèque, de la clémence, trad .M.de Vatismenil, pankouche,1832 

Sophie Casels, ,les sages-femmes dans l’antiquité ,gynécologue et obstérique 

,2017. 



 

 

العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریةالمجلة   

2021/  السادسالعدد   

 

154 

Suétone, Vies des Douze Césars, Néron, trad .M .Nisard, tantôt celle de Cabret 

–dupaty, 1893 ; Tacite, les Annales, XIII, 2, trad.J.L.Burnouf, paris ,1859. 

Tacite, les Annales, trad, de J. L. Burnouf ,Paris, 1859. 

 

 

 



 

 
155 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

 م2021/  السادسالعدد 

 

 

FROM BENGAZI TO CYRENE 

 من بنغازي إىل كرييني

 تألیف

 رتشارد نورتون

 ترجمة

 حسني محد حسني الفقيه

 نشرة مرتمجة من  مقال

 املعهد األثري األمريكي

 
 

BULLETIN 
OF THE 

ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA 

 الد الثاني

 م1910-1911

 األمریكي األثري المعھد نشرھا

: لندن ماكمیالن شركة: ونیویورك وواشنطن، ماساتشوستس، نوردوود، في
 .المحدودة وشركاه ماكمیالن

THE J. PAUL GETTY MUSEUM LIBRAR 



 

 
156 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

 م2021/  السادسالعدد 

 نبذة عن املؤلف

م في 1872فبرایر  9م): عالم آثار أمر�كي مشهور، ولد في 1918-1872( ر�تشارد نورتون 

در�سدن، �ألمان�ا، وهو أصغر ستة أبناء لألستاذ تشارلز إلیوت نورتون وزوجته سوزان ر�دلي. توفیت 

م. التحق ر�تشارد 1874والدته في وقت والدته. عادت األسرة إلى كامبر�دج، ماساتشوست، في عام 

م، �عد والده وجده اللذین كانا من 1892ن�كولز وتخرج من جامعة هارفارد مع دفعة �مدرسة براون و 

 خر�جي هارفارد.

كان ر�تشارد مدیًرا للمعهد األثري األمر�كي ومتحف بوسطن للفنون الجمیلة والتنقیب عن آثار 

ًقا ألرثر م. كان صد�1911-1910) القد�مة في كیر�نا�كا (لیب�ا) في الفترة Cyreneمدینة (كیر�ني 

م عندما ذه�ا إلى كیر�ني، لیب�ا، إلجراء حفر�ات أثر�ة، 1910سالدن. والتق�ا ألول مرة في أكتو�ر عام 

 ثم التق�ا مرة أخرى في فرنسا خالل الحرب.

�عد التخرج، أمضى السنوات الثالث التال�ة في أورو�ا، ودرس في المدرسة األمر�ك�ة للدراسات 

م، تم تعیینه محاضًرا في علم 1895رة قصیرة في جامعة میونیخ. في عام الكالس�ك�ة في أثینا، ولفت

 اآلثار الكالس�ك�ة وتار�خ الفنون الجمیلة في كل�ة بر�ن ماور، بنسلفان�ا.

م ذهب إلى روما كمدیر مساعد للمدرسة األمر�ك�ة للدراسات الكالس�ك�ة، وفي عام 1897في عام 

م. زار آس�ا الوسطى في 1907في هذا المنصب حتى عام  م تمت ترقیته إلى رت�ة مدیر، و�قي1899

م لمز�د 1909م. ثم عاد إلیها في عام 1904م كعضو في ال�عثة األثر�ة إلى كیر�نا�كا عام 1903عام 

من االستكشاف، وفي العام التالي بدأ عمل�ات التنقیب في آثار مدینة كیر�ني القد�مة، لیب�ا، كقائد لل�عثة 

د األثري األمر�كي ومتحف بوسطن للفنون الجمیلة. هنا التقى ألول مرة �السید آرثر التي أرسلها المعه

سالدن الذي كان المسؤول الطبي عن الحفر�ات. وكان القصد هو الق�ام �عدة مواسم للتنقیب، لكن مقتل 

 م أدى إلى فشل المشروع.1911أحد اعضاء فر�قه على ید السكان المحلیین في مارس 

ب العالم�ة األولى، كان ر�تشارد منظًما ورئ�ًسا لفیلق إسعاف الس�ارات المتطوع في أثناء الحر 

) الذي خدم في الجبهة في فرنسا من Norton-Harjesاألمر�كي (المعروف أ�ًضا �اسم فیلق اإلسعاف 

 م.1917م حتى استولى عل�ه الج�ش األمر�كي في عام 1914عام 
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م، ووسام القد�س الزاروس. وكانت 1917�ع عام حصل ر�تشاردز على وسام جوقة الشرف في ر�

جائزة الصلیب من وسام جوقة الشرف أعلى جائزة ُتمنح ألي أجنبي �فرنسا خالل الحرب العالم�ة 

 األولى.

عاًما،  46م في �ار�س، وعمره 1918أغسطس  2توفي ر�تشارد فجأة �سبب التهاب السحا�ا في 

 �عد مرض لمدة یوم واحد.

 

 املرتجم

 املرتجم مقدمة

لقد حظیت كیر�نا�كا �اهتمام أكبر الرحالة والمستكشفین والعلماء وال�احثین في مجال اآلثار 

والكالس�ك�ات، وذلك �سبب ما تحتفظ �ه من آثار وتراث نال إعجاب كل شعوب العالم الحدیث، وكانت 

 أ�ًضا وجهة كل ال�احثین عن المغامرة واالستكشاف وال�حث العلمي �شتى فروعه.

م للتنقیب في منطقة كیر�نا�كا بلیب�ا برعا�ة 1910ومن هذا المنطلق تم تنظ�م �عثة أثر�ة عام  

المعهد األثري األمر�كي، وكان البروف�سور ر�تشارد نورتون هو المشرف على هذه ال�عثة، وقام بز�ارة 

في كیر�نا�كا، وقد تم  مدینة كیر�ني القد�مة، وكان خط سیر الرحلة من بنغازي إلى منطقة كیر�ني األثر�ة

نشر تقار�ره عن الرحلتین في الجزء الثاني من النشرة التي كانت تصدر من المعهد األثري األمر�كي، 

حیث قام بتوثیق اآلثار التي شاهدها في صور فوتوغراف�ة، ألهم المعالم األثر�ة في كیر�ني، و�عتبر هذا 

  ظ�م الذي احتفظت �ه كیر�نا�كا.التقر�ر وث�قة مهمة جدًا لذلك اإلرث الحضاري الع

 

 املرتجم
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FROM BENGAZI TO CYRENE 

 )1(من بنغازي إىل كرييني

 ريتشارد نورتون

المخاطر  تلك تكون  ما وغالً�ا. تكون كثیرةغالً�ا ما  كتشفسمُ  غیر بلد في ترحالال إن صعو�ات

 مجموعةال �اإلضافة إلى عدیدة، - أرضه من ةألف األقل األجزاء في �كون  عندما - المرء بها یلتقيالتي 

 خرائط وجود من الرغم علىو . طرابلس مثل منطقة في من قبل هاتواجهالتي  المشاكل من متنوعةال

 ال السكان أن من الرغم وعلى .للرحالة منها األثر�ة؛ شو النق ل�احث عنل أكبر ق�مة ذات أنها إال لل�الد،

 .راحةلل ةالُمقلق ردود الفعل من متنوعة مجموعة �قدمون  إال أنهم األحوال، من حالٍ  �أي خطورة �شكلون 

 األجناس جنس من أي مثل الجیدة النقاط من العدید لدیهم جماعي، �شكلٍ  والعرب، إن األتراك

 هم المالك شعو�هم أن �كل إنصاف، العرب، یرى  �طرابلس، یتعلق ف�ما. بجوارهم �ع�شون  الذین الغر��ة

 من التخلص محاولة عن فكرة أي لدیهم أن أعتقد وال الترك�ة، �السلطة �عترفون  لكنهم لألرض، الحق�قیین

 لدیهم بهم، عالقة أي له كان من كل �عرف كما أنهم، القول �مكن لألتراك، و�النس�ة. السلطة هذه

العرب  �حكم كیف �عرف أحد ال أن یؤمنون  أنهم عام، �شكلٍ  معروف غیر هو ما وأ�ًضا رائعة، صفات

 .مثلهم

                                                           
تم ی وسوف المیدان، من متكررة تقار�ربتسل�م  )250، ص 1(انظر النشرة  كیر�ني في التنقیب عن المسؤولون  المفوضون  سیتكفل )1(

سوف و . اآلثار لعلم األمر�ك�ة النشرة فيالخاصة بها  الفن�ة التقار�ر وستظهر عامة أهم�ة ذات تكون  التي تلك نشر آلخر وقت من
. في هذه (المؤلف) .م1910 عام من و�ونیو مایو في األولي االستطالع تجارب نورتون  المدیر رسمه الذي الرسم التخط�طي هذا یروي 

المالحظة �شیر المؤلف إلى التعهد الذي قدمه السید نورتون في النشرة السا�قة بتقد�م المعلومات أول �أول عن أخ�ار ال�عثة وما وصلت 
 (المترجم)إل�ه. 



 

 
159 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

 م2021/  السادسالعدد 

 



 

 
160 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

 م2021/  السادسالعدد 

 

 في تعصبومُ  �ؤمن �الخرافاتو  جاهل أنه كما. كثیرة نواحٍ  في �كون ساذًجا بدوي الإن الشخص 

 الد�انة األتراك عتنق�و . هادئة �شجاعةٍ و  �حزمٍ  ون و�حكم ینومتفهم �نمثابر  الترك إن. األح�ان من كثیر
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 �حترمونهم،و  بل العرب یهابهم لذلك ونتیجة. القدر بنفس القتالروح ب و�تمتعون  نفسها اإلسالم�ة العر��ة

 .الغرب تجاه نتظمالم غیر الشرق  موقف وهو ،واالزدراء الخوف عن تماًما مختلف أمر وهو

بلدة  في نزوله عند الفور على صعو�اته تبدأ ،)Cyrene مدینة (كیر�ني إلى المرء یذهب عندما

 Grand Hotel deكیر�ني الكبیر فندق " الموجود هناك هو الوحید الفندق. )Bengazi (بنغازي 

Cyrene"،  الرغم على الذین اإل�طالیون، هعل� �شرف المیناء، واجهة علىطعم �قع وم فظ�ع، مكان هوو 

 ومع. و�مثلون تجر�ة قاس�ة لجسد المرء ،)فسادهم في حتى( أكفاء غیر ، فهممحترمین غیر كونهم من

 سیوافقني تقدیري الذي وفي ،من قبل الكثیر�ن عليانهالت  ما غالً�االتي  ركةالب� استمتعت فقد ذلك،

ل ( كان الحالة هذه في. البر�طاني القنصل صداقة كانت الرحالة، من العدیدعل�ه   فرانس�سالسید الُمَبجَّ

. یلین ال الغر�ب لمساعدة له استعدادو  األدنى �الشرق  معرفة عظ�مة له رجالً  ،)Francis Jones جونز

 كرمال ووجدت عنده ،حتى مغادرتيو  وصولي من لحظة أخواته، ومعه ،سقفه تحت ورف�قي أخذنيلقد 

. إنجلترا �حب األجنبي یجعل الذي هو الخارج في اإلنجلیزي  إن. الجاهزة والمساعدة ض�افةوال الكثیر

 .تقلیده فرد كل یجید نموذج هو خدمتي في نفسه �ه وضع الذي الكرمو 

). المقاطعة حاكم( رفالمتص علي مقابلة كانو . أ�ام عدة مضيأُ  أن علي كان بنغازي  في هنا

 األم�ال من مئات ة�ضعأنها ستكون ل من الرغم على التي، الرحلة، برنامج معه أرتب أن عليّ  كانو 

 نيساعدو . الساخر التخط�ط �عض ،فیها تسود التي العامة البر�ة الظروف �سبب ،استلزمت ال�الد، عبر

فل�س لدي  ،انفسه بنغازي  أما عن. أواجهها التي الصعو�ات كل تخفیف في )Murad Fuad فؤاد مراد(

 عنها فلیخف سحرأي  وال یوجد الالسع �الذ�اب مو�وءة �قعة إنها. وصف أفضل مما سأقوله عنها اآلن

 المواطنین من المستمر التدفق حیث الصغیر، �ازارها إلى األولى مسیرتي كانتلقد . المخبوز ق�حها لعنة

 أقدام� تنقلون ی بینما جرودهم الغل�ظة ثنا�ا في �ك �حدقون  وهم ك�ستجو�ون الذین الحادة، العیون  ذوي 

الذي ینفع ألن  الكالم من الكثیر� القلیل لشراء وهناك هنا و�توقفون  آخر، إلى متجر من �النعال م�طنة

 وكنت قبل من هنا كنت أنني التالي الیوم ص�اح في المعروف من كان وهكذا. ةجر�د �كون مقال في

بلدة  إلى من ثمو  ،كیر�ني إلى ثم ومن ،)Merdj مدینة (المرج إلى للذهاب صغیرة قافلة جمع وشك على

 .القافلة وصول بدأ ثم. )Derna (درنة

 لدي �كن لم التي الكلمات لنفس التكرار من العدید �عد ولكن أوًال، المالطیین من العدید جاءلقد 

 مما أفضل �شكلٍ  عملي �عرفون  أنهم نيو أقنعو . المحاولة عن واتخل فقد ثمن، �أي أو صفة �أي منها أي

 �الط�عو  اتفاق، أي إلى التوصل یتم أن قبل أ�ام �ضعة مرتو . العرب وصول أخیًرا بدأ ثم. بنفسي هأعرف

من  یجعل أن شأنه من ما �كل جاهالً و  ،"قس�س"مجرد  كنت أنني هو جم�ًعا همدیل ةالتار�خ� خلف�ةال كان
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 مفاجئة أعذاًرا وجدوا قبل، من دال�ال في كنت أنني علموا عندما ال�عض،و . ةثمر مُ  أو مكنةمُ  الرحلة

 ون و�شتر  ني المالم س�أخذون  لكنهم مال اآلخر�ن لدى �كن ولم. مهمةال في التفكیر عن للتخلي

 هذه األح�ان �عض في. الرحلة تنتهي عندمامني و�أخذونها  ،"ر�حال� �التأكید" لي، و�ب�عونها الحیوانات

 �كل للق�ام استعداد على اآلخرون  البدو كانلقد . مستح�الً  ذلك كان لي �النس�ة ولكن خطة، أفضل هي

 البدء من یتمكنوا ولن. قد اقترب الحصاد موسم كانو . ر�فال في �عیدة تكان جمالهم لكن طلبته، ما

العنصر  هذا كانو . األخیر العنصر ذكر تم حتى صعو�ة أي اآلخر ال�عض یجد لمو . اآلن �الرحلة معي

 معروفین أشخاصٍ � مكفولین �كونوا وأن ؛رفالمتص قبلمن  معي یذهبوا أن یجب أنهمینص على 

 هملزوجاتالتي قد تحدث  المفاجئة األمراض لمسؤول�ة تحمل أي رفالمتص لدى �كن لم. �الثقة جدیر�نو 

 .!ستحملنا التي لإلبل المتوقعة غیر والحوادث

 �أي لخدمتي استعداد على كان الذي )،Ali ben Aisaع�سى  بن (علي ظهر النها�ة في ولكن

 حین في المقاهي، من العدید في الجلوس �عد لذا،. المتصرف ز�ارة من �فزع لم والذي األشكال من شكلٍ 

 التي الب�ضاء الق�عات على المتغیر �الضوء فقط تمیزت التي الساعاتك انقضت الهادئة الدقائق أن

 Shehab �اي الدین شهاب( العام، التعل�م مدیر كان المیناء، فيانعكست ضاللها على سطح الصخور 

Eddin Bey(، المساومة، في للمساعدة صغیرةال مجموعةال إلى انضم الذي فائدة األكثر الصدیق 

 الضرب على اتفقنا وهناك ،الكئی�ة القلعة إلىمتجهین  الساخنة الساحة فوق  ع�سى بنعلي و  أنا تجولت

 المساومةكلمة  تكون  الحدیث، من الكثیر �عد ،حیث". مبروك" كلمة� نطقالو  الممدودة �أیدینا مًعا

 مثل تبدو الكلمة تلكف للغا�ة، ةفاصلو  ةصارم إنها. المسافر روح إلى ارائعً  اطمئناًنا تدخلقد أ ،"مبروك"

 نا ننطق كلمةك وما رأ�ه، تغییر في المرأة امت�از العر�ي �فترض! لألسف لكن. للرا�طة المعین الختم هذا

 موجات إلى أخرى  مرة عودون التال�ة اللحظة األح�ان من كثیر في نافقدحتى ت ؛واحدة دق�قةل" مبروك"

، وكنت تماًما ساخنة أمس�ةهناك  كانت وأخیًرا المرة، هذه الحال هو كما �كن لم ذلك، ومع. النقاش

 شراؤها تم التي شاي،الو  ملح،الو  ل،اح�ال الحموالت كانت آخر. التالي الیوم ص�احل م�كرة لبدا�ة جاهًزا

 من أكثر �حمل أن �مكن الجمل �أن ع�سى بن علي إقناع تمو  العام، مخ�مال أدوات جم�عبین  من

 رحلة بدا�ة �سبق الذي المضطرب للنوم ناواستسلم والبنادق، الخ�ام فحص تمو  ذلك، أعرف وأنني حمارال

 .ما حد إلى ر��ةومُ  طو�لة

 - الم�كر االست�قاظ وقت عن النظر �غض - األمر أن على یوافقون  رحالةال معظم أن أعتقد

 في تناحال تلك كانت. یجعل ذلك ضرورة حتم�ة مما ؛قافلةال ومسیر خ�مالم تقو�ضل أطول وقًتا�ستغرق 
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 اتحالمال بجوار للزنوج قر�ة في النخیل سعف أكواخ أمام شماالً  اتجهنا عندما الحار الجمعة یوم ص�اح

 .)Kasr Hadib هدیب قصر( درب على

 على و�تعودوا مًعا یهتزوا أن ،وال�شر حیواناتال ،الفر�ق أعضاء على یجب رحلة، أي بدا�ة في

 مختلًطا، كان إذا ،فر�قه �حتوي  ال الذيهو  محظوظال والرحالة ال�عض؛ ل�عضهم الشخص�ة المعادلة

 ماماأل إلى التطلع أستط�ع أنني من الرغم على المرة، هذه محظوًظا كنتلقد . بل لل�أساق عنصر على

 ذلك، معو  ني،و رافق نالذی النبي أبناء من اثنین أو احدً وا أبداً  عیني ف�ه ى تر  لم مستقبل عن رضىً كل �

 تجر�تهما عدم من الرغم على ،الرئ�س يرف�قو  الوحید هو المواطن حقاً  منهم أحد �كن لم عام، �شكلٍ و 

 .مستمر�ن ومساعدین خدام إلى تحوالفقد  العمل، من النوع هذا في تماًما

 سالح من ستة هناك كانفقد . �الًغا ف�هم لي بدا الذي حراسنا، عدد من انزعجت البدا�ة في

 في حق على وكان األقل، على عددال هذا أخذ على أصر تصرفالم لكن. �ةالزا�ط من واثنان ؛الفرسان

 السكان ثارةإل مصدًراو  الخدمة، في حراًسا �كونوا أن المفترض من كان القد�م، النظام ظل في. ذلك

 الجزء في سار الح شكلوا الذین للرجال المد�ح كلمات لدي الحالة، هذه في. همب رنامر  الذین لیینالمح

 غیر �شكلٍ  إلینا انضموا الذین وأولئك ،)Ezzet Effendi أفندي ْت زَّ عِ ( ق�ادة تحت الرحلة، من األول

 إیجاد المستحیل من س�كون و . )Jusouf Effendi أفندي یوسف( ق�ادة تحت ،كیر�ني في متوقعٍ 

 ر�اح فعتر  عندماو . الجنود الرجال منهم طاقم  الكلمة ما تعني و�كل ،وفائدة قدرة أكثر مجموعة

 بین الجر�حة الطیور مثل ترفرف وجعلتها األرض على من ورًقا، كانتأنها  لو كما الخ�ام، الصحراء

 المغامرة؛ من المضحك الجانب لرؤ�ة استعداد على دائًما الجنود هؤالء كان والشجیرات، الصخور

 �فقدوا لم الفرن،وهج  الذي �ش�ه الهواء في لهیب الماء على الحصول الممكن من �كن لم عندماو 

 ولم ،معنا مشاركته هو األول فكرهم كان الطعام، لتناول فقط الخبز لدیهم كان عندماو  أبًدا؛ أعصابهم

 أ�ًضا الثناءو . الكلمة ا تعنيمكل � أتراك جم�عهم كانواو . حتى النها�ة رجاالً  كانوالقد . أبًدا �شتكوا

 اللیلة وفي ،األتراك الجنود مثل األحوال من حالٍ  �أي �كونوا لم لكنهم. بدولرجال القافلة ال مستحق

 قصرفي  الشح�حة الزراعة إلى ونظرت لها مسار ال التي الصخر�ة التالل صعود رتتصدَّ  عندما األولى

. الكلمة معنى �كل كفؤ غیر كان. الحیوانات وصاحب قائد ع�سى، بن علي إخفاقات اكتشفت هدیب،

 صعو�ات نشأت عندما. جمالال مما تعرفه �كثیر وأقل أعرفه كنت مما قل�الً  أفضل ولكن البلد �عرف كان

 ؛مر�ض طفل مثل هجرد في ملفوًفا یجلس وكان ،منها إلخراجه مني، �مساعدةو  هللا، على �عتمد كان

 �شكلٍ  الرحلة إنجاز تم النها�ة في ولكن. جهدالمز�د من ال بذلل ةتدر�ج�ال ز�ادةال علىتأنیبي  هأجبر  حتى
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 ،الكسول ع�سى بن علي تجاه حتى حق�ق�ة ن�ة سوء أي حملأ ال لذا،. �ه تعهدنا �ما قمنا ألننا ٍض،رْ مُ 

 .قافلةقائد للك بتوظ�فه الشرقي السفر في مبتدئ أي أنصح لن �التأكید لكنني
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 وكانت الجمال. الفجر عند كالتحر  في المخ�م بدألقد . نظیرتها عن كثیًرا األ�ام تختلف لم عام، شكلٍ �

نستط�ع  مامنه  أخذنا ماء هناك كان حیث القهوة؛ أواني وأصوات قعقعة األعالف؛ أك�اس في نخنخت
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وكان علي بن ع�سى . األحمال تحمیل ثم خف�فة، فطور وج�ة وطهي الخ�ام، هدم تمو . ألجل االغتسال

 هو كما وتشخر، تئن اإلبل وكانت األمتعة، لحمل الح�ال شد في الصعو�ة نفس ص�اح كلیجد في 

فوق  األمتعةكانت لقد . المسیربدأ  أخیراً . تحمیل األمتعةل بروكال إلىلدفعها  الرجال هسهسة مع الحال

 أسئلة هناك ألن قدًما، نمضي ونحن التال�ة، اللیلة كان تخی�مم إلى المسار ات�اعوقمنا � الجمال

 عنها، ال�حث علینا یجب والتي ،الجوار في آثار عن أن�اء هناكوكانت . الطر�ق طول على ستراحةلال

 أو ،إلث�ات وجودها –! الرومانس�ة الخر�طة تلك - الخر�طة علىموجودة  بلدةكل  على عالمة وضع أو

 كانت یوم، كل وفي. واآلثار للجغراف�ا تنتهي ال التي االهتمامات �عض �اعتا أو مائي، مسار �اعتا

 خرائطكانت . ل�الً  المخ�م إقامة سیتم حیث واألخرى  الطر�ق، إحداهما - متكررتان مشكلتان هناك

 قبل من علیها االعتماد �مكن ال ولكن الدراسة، لغرفة �كفي �ما صح�حة والفرنس�ة اإلنجلیز�ة الموظفین

 قد. مختلف مكانٍ  في لیلة كل الحیوانات من والعدید عشر الخمسة الرجال إطعامب هتمی أن عل�ه شخص

 هذا ولكن ،من�سطة منطقة على عام �شكل ات�اعه السهل من المسار أنحین ینظر إلیها  المرء �ظن

 اقتراح بخالف قلیلة فائدة ذات فهي العامة، العر�ضة الخطوط �استثناء األمر، واقع فيف. الحال هو ل�س

 تبین أن مواقعحیث . خاطئة علیهاالمسجلة  المسافاتلقد كانت . عنها لالستفسار المستوطنات أسماء

.الموجودة عالماتال من العدید إظهار في تُ لْ شِ فَ قد و  موجودة، غیرعلیها  األخرى  عالماتوال ال�حیرات  

 على عتادینمُ  غیر إنهم. أخرى  النا ألغازً  تظهر المحلیین، السكان إلى الخرائط من نتحول عندما

 مثلما ؛مرة ألول یرونها عندما الصور فهم �ستط�عون  ال ومثلما علیهم، المرء �طرحه الذي السؤال نوع

 لنا إجا�ات �قدمون  قصد، غیر وعن األح�ان من كثیر في لذلك، عقب. على رأًسامقلو�ة  إلیها ینظرون 

 مع ذلك، ومع. الجافة نصف اآل�ار مكان �معرفة أ�ًضا یهتمون  ال األح�ان، �عض وفي. تماًما ةلَ لِّ َض مُ 

 عل�ه،المرء  یندمال  شیًئا العراء في لیلةمن  جعلن ،السرج أك�اس في والشاي الخبز من والقلیل الصبر

 .الصح�ح المكان إلى الوصول من المرء تمكنی ما عادةو 

 السهول فوق  قل�الً  حددالمُ  الطر�ق طول سائًرا على المرء �مضي ال�اكر، الص�اح منذ لذا،

 القدم موطئ یجعلنا حیث الشدیدة االنحدار الجوانب ذات الود�ان في ونزوالً  صعوًدا والجافة، الصخر�ة

 العفنة، الملح س�اخ ق�عان فوق  و ،منحدرال الجرف طول على وصبر �قوة الخیول ونحن نقود ننزل الزلق

 أي في ظلال یوجد و  ،تحتنا ةر اوالحج نافوق والشمس ة،هشال الصخور من رهقةالمُ  األم�ال طول وعلى

 أو وصوت أنفاسنا بین نخیر ولهاث صمتٍ  في جاهدین التالل �عض نعبر األح�ان، �عض فيو  .مكان

 مرة ننزل ثم - إل�ه نسعى الذي الهدف �عیدة مسافة من نرى و  ،أحد الخیول �سقط عندما متسارع صراخ

 رهقالمُ  الیوم �قترب النها�ة، في ولكن. األمل عدا ما شيء كل عن عمینا وقد قفرةمُ  ود�انٍ  إلى أخرى 
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 مركز نحو مختلفة نقاط من قطعانهم� جهون و یتوهم  ؛لحَّ الرُّ  الرعاة من قلیل عددوكان . ال�اردة نهایته من

 قبلنا قداماأل داستها التي األرض ونرى  ركن إلى النها�ة في ننتقل حتى قر�ب، البئر أن �ظهر لنا ؛واحد

 العیون المتوترة ذوي  العرب من حفنة الوسط في وهناك. م�یخالت أرض تدل على التي القد�مة والمواقد

 .الماعز جلدمن  دلو في األصفر الماء منها �سحبون  صغیرة حفرة فوق ینحنون 

 نلف ثم قل�الً  عن ظهور الخیل ونشرب نترجل. ولكنها أ�ام بدون عمل أل�ام، لقد كانت الرحلة

 المز�د. العشاء ومتطل�ات الخ�ام لنا تجلب الثقیلة األقدام ذات اإلبل تأتي حتى وننتظر ونجلس السجائر

 وأخیًرا،. اللیل في أخرى  مرة و�تجولون  قل�ًال، و�تحدثون  قطعانهم، �سقون  حولها، یتجمعون  الرعاة من

 بینما العشاء �طهي ورف�قي أنا وأقوم الفحم، من نار تتوهج ما وسرعان اإلبل، سائقي هتافات تحركنا

 ال( العشاء انتهاء �عد. الغد رحلة من الرعب الذین یزعجهم أو الطر�ق، عن تأخروا ألنهم الرجال خنو�ِّ 

ال  المجموعتان ألن( الجنود أو اإلبل سائقي منا �طلبو  األط�اق، یتم غسل) طو�الً  وقًتا األمر �ستغرق 

 تدر�جً�ا، یزداد المخ�م یزال ال. لیلة هادئة تمر وهكذا معهم، ونتحدث الشاي نشرب أن) أبًدا ختلطانت

ورؤوسنا  �طان�اتنا، في ستلقيون حولها، �صمتٍ  الحارس و�تحرك تر�ة،المُ  هامرا�ض في الحیوانات وتتمرغ

. سماء األرجوان�ةال منحنى طول على الذهب�ة مساراتها تت�عوهي  النجوم ونراقب ج،و السر  علىمستندة 

یزعج  أو الوادي، عبر عواءال في آوى  ابن من مجموعة بدأت قدو . اللیل هدوء صفو صوت كدر� ما ونادًرا

 األدو�ة ل�طلب أم�ال �عد على من �أتي - ناضوء نیران شاهد أن �عد - الذي. البدو العرب أحد الحارس

 ؛ما یر�د على �حصلوعندما . شجیرة القطلب ظل في هناك نتظرهت التي لزوجته ةقلیلال األموال �عض أو

 أول خیوط ألشعة وقظنات حتى ؛أخرى  مرةیتجدد  شيء كلال یزال و  الظالم، في �تالشىو  امتنانٍ � �شكرنا

 .اموس�قاه� تقطروكأنها  �أكملها السماء تبدو التي والطیور الشمس،

 مع كان إذا ؛لذلك ال�حر، طول على رحلةال اجت�از إلى ناقاد المرة هذه سلكناه الذي الطر�قإن 

 الطر�ق ولكن. الراحة ستجد األقل على الخارج�ة رةشال� فإن السائلة، المرط�ات من القلیل المسافر

 الذین المرافقین وأولئك األقدام، على سیًرا منه جزء قطع� أقوم أن قبل یوم ذات. للغا�ة صعب ال�حري 

 ،)Marsa Susaسوسة  مرسى( في أ�ام ثالثة لمدة توقفنا أن �عد الحار، الیوم ذلك في معي كانوا

 ینسوها لنإنهم  ساعات، أر�ع في) Ras el Hil(رأس الهالل  منطقة إلى م�الً  عشر ستة مسافة قطعنا

 عندما الماضي یونیو شهر من الیوم ذلك ستنسى هل ،وصد�قي المبتهج الط�اخ يرف�ق �ا وأنت. أبًدا

هناك و قصیرة  المسافة أن لنا قیل لقد ساعات، س�ع حواليواستغرقنا  درنة؟ إلى رأس الهالل من ركبنا
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 )∗()Labrone البرون ( وادي من م�اشرة ت االنطالقةكانلقد . حلًما �كن لم الماءإن . الماء من الكثیر

 عشر، اثنا كانت ساعات الس�ع ولكن. الدفلىون�اتات  المزدانة �الورود ضفافهو  المتدفق ت�اره مع الجمیل

الذي  الحیوان التع�س ذلك لالنتحار، محاولة في الحافة تجاوز الذي الحصانذلك  تتذكر هل! طر�قوال

المؤلم  إرهاقنا تتذكر هل النها�ة، في ثم، البلد؟ هذامثل  فوق  �سافر ه لم یتوقع أننأل شعر �االشمئزاز

 على جاف تل سفح على التخی�م منا طلب عندما خلصالم لعليو  ال�عض ل�عضنااحترامنا  أظهر الذي

 عندما مسلً�ا األمر كان وكم ؟؟؟ أمامنا ظهرت التي الصغیرة الخضراء المدینة أضواء من میل �عد

 .صفصافال شجرة تحت المقهى إلى أخیراً  وصلنا

 �النس�ةف ،عنها قوله ني�مكن مما الكثیر هناك فل�س ،موطنال لبلدات في هذال �النس�ة أما

 منالمبن�ة  أكواخ من متناثرة مجموعات أنها إال الخرائط، على ال�ارز هاموقع من الرغم على لمعظمها،

 قلیل عدد سوى  یوجد ال هدیب قصر فيف. �قاءال جلأل �شدة تكافح التي �الحدائق حاطةمُ  اللبن طوب

 یتم وقد تلغراف،ال �محطة )Tokra منطقة (توكرة تفتخر. أقل یزال ال السكان عدد أن و�بدو المنازل من

 السكان، عدد �سبب عدم تزاید" األثر�ة المناطق" ضمن الغامض المستقبل في الواسعة أطاللها وضع

تسكنها أعداد كبیرة من الحمام  اآل�ارو  ؛هاصخور  بین الرماد�ة الثعالب تتسلل الحاضر الوقت في ولكن

 تزال ال المنازل ولكن ،جملأ ثاراآل تزال ال ،)Tolmeita(طلمیثة  في. السكان عدد قلة البري �سبب

 نانسیداس( منطقة فيو . مجهولینال غر�اءلل أسنانهم إظهار في سكانها یتردد وال ،عدًدا أقل

Nansidas(، لیینالمح السكان من قلیل عدد ظهر ولكن اإلطالق، على منزلٍ  أي رؤ�ة في فشلت 

 �مجرد عام، �شكلٍ و . الض�افة لقواعد تاًما جهالً  واأظهر  ةعَ نَّ قَ المُ  همیتها كر  وفي ؛مكان كل منبث�ابهم الرثة 

 لنا �قدمون  أو ب،والحط والب�ض الخضار لب�ع ومتحمسین ودودین كانوا نحن، من المواطنون  عرف أن

 .نطلبها مساعدة أي

فهناك . إلى كیر�ني بنغازي  من الشمالي الطر�ق على أهم�ة الذات الوحیدة البلدة إن بلدة المرج هي

 وال�ازار تداع�ة،المُ  القلعة في جندً�ا ثالثین حوالي وحیث یتواجد. )Kaimakam �ق�م (القائم مقام

 الغر�ب من یبدو تلغراف،لل بوجود محطة تمیزت أنها كما. �س�طة من تعب الطر�ق راحة یوفر الصغیر

 أجدها كانت أن أتمنى كنت التي القد�مة البلدة وآثار إن أطالل. عام �شكلٍ  للعمل جاهزة أنها القول

 ثاراآلوهي  ا،شرقً  الواقعة التالل صخور منحوت في وقبر متأخر قبر شاهد هناك كان. المنال �عیدة

                                                           
كیلومترات إلى الشرق من رأس الهالل  9صغیرة ت�عد نحو  لیب�ة بلدة)، وتقع ف�ه األثرون و (أ )الثرون �عرف محلً�ا �اسم وادي ( )∗(

" أو Erythron�مسمى " اإلغر�ق . اسمها �عود إلى عهدلیب�ا شمال شرق  الجبل األخضر في الب�ضاء شرقي مدینة كیلومتراً  50ونحو 
الحمراء والذي �عود إلى لون تر�ة المنطقة. یوجد بها �عض اآلثار المت�ق�ة من فترة اإلغر�ق بینها مجموعة من القبور المنحوتة في 

 (المترجم). الصخر وترجع للقرن الخامس قبل الم�الد
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وهو  في كیر�ني، القبور الموجودة تلك تماًما�ش�ه  الصخري، القبر. رؤ�تها �مكن التي الوحیدة القد�مة

 المدینة تكون  قد. س�كون أكثر مكفاءة تفص�الً  واألكثر اإلضافي ال�حثأن  من الرغم على كافٍ  دلیل

 اتجهنا هنا من. رائع عمیقٍ  سهلٍ  وسط في تل على قعت التي الحدیثة المدینة تحت مخف�ة نفسها القد�مة

 هاتتخلل التي الود�ان في الصخر�ة، التالل سفوح لقد صعدنا. كیر�ني هدفنا إلى يشرقال شمال�اتجاه ال

 بن قد�م قصرالمتر�صین �منطقة ( اللصوص متجاوز�ن الوعر، طر�قنا في ذیناوتؤ  السیول،

Benigdem( عبرنا ،ةالهادئ ةاألخیر  حدى األمس�اتفي إ حتى لالهتمام، ومثیرة جدیدة أطالل إلى 

لكن و  تعب،نترنح من ال كنا المخ�م، فيو . نتشرةالمُ  قطعانال من والعدید�كیر�ني  ةرَّ فَ ْص القمح المُ  حقول

 .المقدس الر��ع ذلك بجانب ونمنا إنجاز،كنا راضین �ما حققنا من 

 ألن ما، حد إلى العمل متوتًرا كان البدا�ة ففي. كانت مشوشة أ�ام في كیر�ني عدة لقد مكثت

 عن كاذ�ةً  تقار�ًرا قد نشروا اإل�طالیین أن المؤكد ومن. المیزان على معلًقا كان المحلیین السكان موقف

 المحلي الممثل( المدیر غ�اب �سبب األمور تعقدت وقد. العرب �عتقده ما الذي هو والسؤال نوا�اي،

وحسب  من أصول عر��ة، كان لقد. العودة في راغبٍ  غیر و�دا المكان غادر الذي ،)العثمان�ة للحكومة

 كان. بنا جًدا جیدة عالقة أنه على الق�ائل من أمام زمالئه یبدو أن من خوًفا �عیًدا ذهب اعتقادي أنه

 �أنه األشخاص من العدید وقد نصحني المحلیین، السكان بین الواضحة العصب�ة من معین قدر هناك

 �ما درا�ة على �كونوا لم المحلیین الشیوخ أن من الرغم وعلى لي أن أقوم �المغادرة، األئمن من س�كون 

 علمت برسالة أرسلت األمر، في للتفكیر یومین أمهلته أن �عد لذا. الرسمي ممثلهم غ�اب في فعله یجب

 یولول المدیر كان قلیلةٍ  ساعاتٍ  غضون  بنغازي. وفي في المتصرف إلى المدیر، آذان إلى ستصل أنها

 للمساعدة ما �ستط�ع فعله كل فعل و�التأكید �كن �غیب عن ناظري، لم األسبوع التالي، وفي خ�متي، في

 .في العمل

كیر�ني  كنت قد زرت أنني من الرغم على. �الكامل مشغولة األ�ام تلك من دق�قة لقد كانت كل

 لقد قمت. اتجاه كل في لعدة أم�ال كانت تمتد التي المدینة، نصف أرى  إال أنني لم قبل، من مرتین

 في ثم. القر��ة منه واآلثار وصنعت خر�طة لألكرو�ول�س النقوش، ونسخت الفوتوغراف�ة، الصور �التقاط

 الشموع وأخذنا رف�قي ذهبت مع نائمًا، المخ�م وكان العرب یرحل حتى أن انتظرنا �عد اليالل� إحدى

 قلب في المائي المجرى  إلى وزحفنا الماء، منها ینبثق التي الهوة فم عند المكسور الحائط فوق  وتسلقنا

 .التل
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 سمیث الضا�طین قام سنوات منذف( ذلك فعل من أول نكن لم أننا ظهرتُ  مختلفة آثار هناك كانتو 

 معرفة من نتمكن لم ،هنا كان حتى أو ،الن�ع في عمل من آخر كان من ولكن ،)الشيء بنفس و�ورشر

 إثارة أكثر نتائج نجد قد عودتنا أثناء ر�ما لذلك الممر، نها�ة إلى وصولنا قبل الشموع لقد نفدت. ذلك

 عمالت على رنعث أن هو - صح�ًحا �كون  أن المحتمل غیر من -الذي بلغنا  التقر�رإن . لالهتمام

 من للغا�ة لالهتمام مثیرة حقائق اكتشاف ساعدنا ذلك على� فقد كذلك، األمر كان ٕاذاو . الماء في معدن�ة

 .دقة أكثر �حثٍ  خالل

 التي الرؤ�ة بنقاط أطاحوا لقد. وجودنا مع تتوافق لم الرعاة بینمن  وحش�ة األكثر األرواح �عض

 الو . و�هددوننا ببنادقهم أعمالنا وجم�ع یلعنوننا مسافة على �قفون  كانواو  خر�طتيجل تنفیذ أل ببنائها قمت

 .لمساعدتي وسعهم في ما �كل همشیوخ قام وقد عاقلین، معظمهم في لیون المح السكان یزال

 �أن هدفنا الحق�قي هو البدو هي إقناع الرئ�س�ة الصعو�ة ستكون  ،كیر�ني في �العمل یتعلق ف�ما

ُیراد �ه  خفي هدف آخر لدینا ول�س ،، والذي بدى لهم ضرً�ا من الجنون قد�مة في آثار تنقیبال مجرد

قاموا �التنقیب  الذین أولئكف. حقولهم التنقیب في داخل� لنا السماح منهم نطلب أن یجب ثم. َشر�ا لل�الد

 یدركون كانوا  �الكادو  جهة، كل من الحكومة أدلة رؤ�ة �مكن حیث ،فقط رةمستعم أراضٍ  في كانوا ینقبون 

وصعو�ة االتصال بهذا الموقع  حكومي موقع أقرب من أ�ام ثالثة ت�عد مسافة �قعة في الحفر صعو�ة

 ولكن الیونان، مثل بلد في صعً�ا أمًرا ل�ستملك�ة األرض األثر�ة  مصادرةإن . نظًرا ل�عد مسافة الطر�ق

 یوجد ال ألنه وجزئً�ا ؛مقاتلون  الناس أن إلى جزئً�ا ذلك و�رجع ال�ساطة، بهذه ل�س األمر ،كیر�ني في

 فإن المالك الحالیین الحاضر الوقت في الحكومة نظر وجهة ومن األرض، ملك�ة على وثائقي دلیل

 .ید واضعي مجرد

ظن � أن أبًدا اآلمن من ل�س( أعتقد الماضي یونیو فيكیر�ني  في بها مررت التي األ�ام خالل

سكان كیر�ني  من عربال أن) شرقيرجل ال مع یتعامل عندما ،كل شیئ �عرفس أنه غر�يال الرجل

 وقًتا �ستحق قد همیلع اقترحته الذي العمل أن وادواعتق الود، من نٍ یَّ عَ مُ �قدٍر  إلي ینظرون  بدأوا جواروال

 جیًدا عامالً  ل�س العر�ي أن في أمامنا صعو�ة هناك تزال فال شعورهم، هو هذا أن ثبت ٕاذاو . للمساعدة

 على �استمرارٍ  ملع�ال ) هلل الحمدو ( وعقله بداخله، قو�ة ةو االبد غر�زةإن . ثابًتا عامالً  �كون  أن �معنى

في إهدار  �فكر فإنه الفعل�ة، الحت�اجاته الكافي المال لد�ه �كون  عندماو ". المال هو الوقت" أن فكرة

 للعمل من الوقت المز�د كسب من بدالً  أصدقائه، مع والتحدث الجلوس بینها منو  ،في الراحة الوقت

 ،)Bounaghas الشیخ (بونقاز أن من الرغم على لذا،. المحتملة المستقبل�ة الظروف ل�عض الشاق

 فمن العمال، من" اآلالف� حتى" وعدوني قد آخر�ن محلیین وشیوخ ،)Ben Miriamوالشیخ (بن مر�م 
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 في یدخلون س الذین أولئك �عمل أن المحتمل ومن كبیرة، �أعداد أنفسهم هؤالء �عرض أن المحتمل غیر

 مواردها ألن غن�ة، �الًدا ما وقتٍ  في ستكون  �الدال أن من الرغم على. منتظم وغیر متقطعٍ  �شكلٍ  عملنا

 دفع یوم أول أن أعتقد السبب ولهذا للغا�ة، فقراء هم الحالي الوقت في لیینالمح السكان فإن كبیرة،

 العمل. وتجاه تجاهنا موقفهم في كبیًرا تغییًرا س�شهد أسبوعي

 التي واألسئلة الصعو�ات من العدید هناك س�كون  أكتو�ر، في شهر �أعمال الحفر�ات نبدأ عندما

 إلى ستؤدي والحزم والنجاح، فالل�اقة الحفر�ات، استمرار لعدم سبب یوجد ال ولكن علینا حلها؛ یتعین

 للمعهد فخر مصدر كونها إلى �اإلضافة - ستكون  والتي كبرى، وفن�ة تار�خ�ة أهم�ة ذات نتائج تحقیق

 عمل فهناك. ولن نجني من ذلك األموال. ستكشفالمُ  ح�اة على سًنا األصغر لطالبنا حافًزا - األثري 

 كل عن تعوض الحق�قیین الرجال بین الحق�ق�ة الح�اة فرحة لكن. المخاطر و�عض له نها�ة ال شاق

 بین �ه الع�ش یلیق كان إذا ما وأن �عرف نفسه، یجد أن یر�د شاب أي ما كان وٕاذا. والعزلة المصاعب

 .إلى كیر�ني �أتي فدعه معهم، والتعامل الرجال

 ريتشارد نورتون

م1910أغسطس   
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 بغرِ المَ  �الدِ و فر�ق�ةتوحات إِ عن فُ  فى الكتا�ةِ  جهُ نهَ ومَ  الحكمعبد ابنُ          
  القدامى نمؤرخیالدراسة مقارنة مع                          

about Islamic  &his Methodology in Historical Writing Ibn Abd al-Hakam    

Conquest in North Africa                               

 

 إسماعیل حامد إسماعیل عليالدكتور                                                                             

Dr. ismail Hamed Ismail Ali 

   الوس�ط أفر�ق�ا تار�خفي  �احثٌ     

  المقدمة

في مصر  دو�ن التار�خىفى تطور الت )هـ256(ت:  "مالحكبن عبدا" المصري  المؤرخ دور الدراسةُ  هذا اقشنتُ        

. وقد نال هذا القرون الهجر�ة األولى لفتح اإلسالمي ل�الد المغرب إ�انعن ا الس�ما من خالل روایته اإلسالم�ة،

، لینا مصنفاتهم، �اعت�اره أقدم المؤرخین الذین وصلت إفي العصر اإلسالمي مؤرخى مصر مة بینانة مهالمؤرخ مك

 ،الحكمابن عبدنشأة  عن ورقةُ ـال تحدثوت .مؤرخي العصر الوس�ط ا لكل من جاء �عدها رئ�سً روایته مصدرً  وصارت

من أشهر  كانت، و الحكمأسرة بنى عبد، وهى عر�قةسرة علم�ة ، الس�ما وأنه ینتسب ألوالبیئة العلم�ة التي ظهر خاللها

" فتوح  الحكمكتاب ابن عبدعن  الورقة تحدث. كما تمصر� م9هـ/3ى ذاع صیتها �العلم الس�ما إ�ان القرن الت األسر

فى التصنیف  ، ومنهج المؤلفالكتاب أهم�ة "، حیث نتناول"فتوح مصر وأخ�ارهـاأ�ضا بـ �عرفمصر والمغرب"، كما 

ما الس� ،وكیف تمت ،�الد المغربفر�ق�ة، و فتوحات اإلسالم�ة إللل الحكمابن عبد رؤ�ة على تناول تركیزالو . التار�خي

ابن روا�ات بین  �عض المقارنات ةتتناول الورق في هذا الشأن. كما ، وأقدمها�عد من أهم المصادر التار�خ�ة هـا�كتوأن 

 منسواء ، و�الد المغرب "،فر�ق�ةإـ"المسلمین ل وحاتفت تتناول التى عبدالحكم من جانب وروا�ات المؤرخین اآلخر�ن

  .مًقاكون الرؤ�ة أكثر عُ حتى ت من جاءوا �عدهعاصروه، أم  جانب من

  الكلمات المفتاح�ة: "أسرة بني عبدالحكم،كتاب فتوح مصر وأخ�ارها، الفتوحات اإلسالم�ة، إفر�ق�ة، �الد المغرب 
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  Abstract of an Article           

Ibn Abd al-Hakam & his Methodology in Historical Writing about Islamic Conquest 

in North Africa .     

This Article is dealing with the Historical Writing of the ancient Egyptian Historian Ibn Abd 

al-Hakam especially concerning with the arrival of the arabs to North Africa, comparing 

his Writing with the other Classic Historians. Ibn Abd al-Hakam is considered to be as 

oldest Islamic Historians in Egypt known to us, henceforth, He is the Pioneer of Egyptian 

historians, died in 257 A.H. His Writings are very important to all Historians came after 

him, who used what He wrote as the main historical source for them. Ibn Abd al-Hakam 

gave us more details about the Arabs and their Settlement in North African Provinces. He 

mentioned lots of precious traditions about that, gave more accounts about names of 

cities, confrontations between Arabs and Barbarians, main Dwellers of North Africa..etc. 

First Part of this Article is about his famous scientific family that had great reputation in 

Egypt during 3rd century A.H, and Ibn Abd al-Hakam benifited strongly of this later and 

its influence on his knowledge. Second Part deals with his scientific position and value as 

historian. Third Part talks about his famous Book “Conquest of Egypt”. Fourth Part deals 

with his historical treatment with the Arabic conquest of North Africa        .. 

" 
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 :إ�ان القرن الثالث الهجرى  العلمي همورُ ودَ  الحكمعبد بنو -الم�حث األول

ا وضع دومً ، وهو یُ ر الوس�طالعص �ة التار�خ في) أحد رواد كتاهـ257–187بن عبدالحكم (ا عبدالرحمن عد�ُ       

 في ذات الوقت األهم األقدم، ور�ما المصدر التار�خ�ة هي صنفاتهمُ ، إذ صارت مؤرخى مصر القدامى روة بینفى الذُ 

لكل و  ،م9هـ/3القرن  خالل الحكمدعب ابن وحتى أ�ام ،)م641هـ/21( الفتح اإلسالمىبدا�ات منذ  عن تار�خ مصر

، هـ)3-2( ین، ذاعت شهرتها فى العلم إ�ان القرنسرة عر�قةالحكم ألعبد سب ابنُ و�نت .رخینمن جاء �عده من المؤ 

عبدهللا بن " المالكى. فأبوه والمذهب الفقه یخصالس�ما ف�ما  من ك�ار علماء وفقهاء مصر وكان بنوعبدالحكم

 ا من أهل العلم والفقه،أر�عة أبناء، كانوا جم�عً  هللاأنجب عبدقد و  ،1"بن لیث بن رافع المصرى اعبدالحكم بن أعین 

المؤرخ ( ، وعبدالرحمنالشافعي) صاحب(الفق�ه  الحكم، ومحمدعبدوهم:  على درجات متفاوتة ف�ما بینهم، وكانوا

أثنى المؤرخون على قد و   .2�ه"المذهب المالكى"، وصارت لهم الر�اسة ف في وقد تفقهوا سعد،: كان آخرهم، و )هورالمش

، 3حدثین) وضع بنى عبدالحكم بین عیون المُ ه387 :ت( "ابن زوالقـ"ة والدین�ة، فمكانتهم العلم�، و بنى عبدالحكم

"عبدهللا  تلك األسرة رأُس و . 4تب الستةأصحاب الكُ حدیث أخذ عنهم ال، و بروا�ة حدیث رسول هللا (ص)اشتهروا  حیث

رئاسة له  صارتو  )،هـ179(ت:  "مالك"لعلم عن اإلمام محمد، أخذ اكنى: أ�ا�ُ  ،)هـ214–155( "الحكمبن عبد

ان أعلم أصحاب مالك الفق�ه المالكى المصرى، ك": ابن خلكان . قال5تلمیذ مالك ،"أشهب" الفق�ه�عد  "المذهب"

ر، وكان یزكى ا وكان من ذوى األموال والر�اع، له جاه عظ�م وقدر كبیوروى عنه الموطأ سماعً وله..�مختلف ق

اللیث بن "و ،7"عبدهللا بن له�عة" حدثین، ومنهم:، والمُ الحدیث عن ك�ار الرواة عبدهللا أخذ كما .6"و�جرحهم ،الشهود

                                                 
 .265ص م،1997تحقیق: خلیل المنصور، دار الكتب العلم�ة، بیروت،  ،1ـ، جالسیوطى: حسن المحاضرة 1
المصر�ة هیئة الحركة العلم�ة واألدب�ة فى الفسطاط منذ الفتح العر�ى الى نها�ة الدولة األخشید�ة، ال صفى على محمد: 2

 .515، صم2000العامة للكتاب (تار�خ المصر�ین)، 
على محمد عمر، الهیئة المصر�ة العامة الكتاب (سلسلة الدكتور ابن زوالق: فضائل مصر وخواصها وأخ�ارها، تحقیق:  3

 .32، صم1999التراث)، 
 ، وهذه الكتب هى : "صح�ح البخارى،العلم الكتب الستة: هى أهم الكتب فى علم الحدیث ، وهى الكتب المعتمدة فى هذا   4

 سنن ابن ماجة ".   ،سنن أبى داود ،سنن الترمذى ،سنن النسائى ،صح�ح مسلم
، تحقیق: ر�اض عبدهللا عبد الهادى، دار إح�اء التراث العر�ى، بیروت، 2ابن خلكان: وف�ات األع�ان وأن�اء أبناء الزمان،جـ 5

   .17م، ص2009
  .17ص السابق ، المصدر  6
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ابن  أثنى عل�هكما مصر، � علماءو  فقهاءك�ار  ط�قة بین المؤرخون القدامى هضعو قد و  .8الد�ار المصر�ة مفتى "سعد

ورواة الحدیث  ،ن كان �مصر من عیون العلماءموعده م )هـ387 (ت: بن زوالقا أثنى عل�هو  .9)ه350ت: ( الكندى

)، ونعته بـ"الفق�ه هـ845وأثنى عل�ه المقر�زى (ت:  .10"ارت مؤلفاتهم وفتواهم فى اآلفاقسو " :الذین قال عنهم

 وسقٌ ج "عبدالحكم بنىـ"كان لو . 12السنة فى الفقهروى عن مالك كتاب  ، حیثروایته للحدیث كما أثنوا على .11اإلمام"

حوش، وكان فى وسط القرافة  ا لها كبیرً كان جوسقً أنه  المقر�زى  و�ذكر. "الفسطاط"قرافة هم في عرف بـ�ُ وكان  ،مشهورٌ 

الحكم الفق�ه بن عبد وهو جوسق عبدهللا" ق الثالثةد الجواس، وهو أح"الجامع العتیق"له مسجد بنى سر�ع الذى �قال �

 : " رأیت مالك بن أنس فى النوم �عدما مات �أ�ام، فقال: إن ببلدكم رجالً في إطرائه عل�ه روى �شر بن �كرو . 13اإلمام

�القرافة  افعىالش دفن بجوار، ثم �القاهرة هـ215 سنة ومات عبدهللا. 14"، فخذوا عنه إنه ثقةالحكمدقال له ابن عب�ُ 

  .15�الفسطاط الصغرى 

لم الطاهر المدینى: "أبو ، قال من أهل العلم والفضل ، وهو"هللابن عبد الحكمعبدأكبرهم " كانالحكم، فعبدو بن أما        

تى مصر، أخو محمد مف" :الذهبى . وقال16"الحكما من عبدأجود حظً وال ،أتقن(عبدهللا) ابن وهب �كن فى أصحاب 

قه لم �كن فى إخوته أف" :�مأبى دلُ  . وقال ابن17"وعمل ،علم، وكان ذا ..سمع أ�اه وابن وهبار�خـحب التوعبدالرحمن صا

                                                                                                                                                              
  .17السابق ، ص المصدر  7
 لكنهـ، 2عبدهللا بن له�عة: هو أحد ك�ار محدثى مصر ومن ك�ار روات الحدیث، وكان مفتى مصر وقاضیها إ�ان القرن  8

 ،7جـ الذهبى: سیر أعالم الن�الء ، تحقیق: خیرى سعید، �ضعف الروا�ة (للمز�د عن ترجمة ابن له�عة، انظر ال�عضاتهمه 
م، 2008الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ، 2ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ ،337ص م،2008لتوف�ق�ة، المكت�ة ا

 ).77ص
 .23صم، 1997ة المصر�ة العامة للكتاب، ابن الكندى: فضائل مصر المحروسة، الهیئ 9

 .29ص ابن زوالق: فضائل مصر وأخ�ارها، 10
 .332ص م،1996، مكت�ة اآلداب، القاهرة، 4كر الخطط واآلثار، جـالمقر�زى: المواعظ واإلعت�ار بذ 11
 أ�ضا  انظرللمز�د ، و 278ص، : محمد أحمد، المكت�ة التوف�ق�ة، القاهرة، دون تار�خحقیقابن الند�م: الفهرست، ت12

 .265، ص1ـ، جى: حسن المحاضرةالسیوط
 .332، ص4المقر�زى: جـ 13
 .  332ص المصدر السابق، 14
 .  17، ص2:  وف�ات األع�ان، جـكانابن خل 15
 .265، ص1ـ، جحسن المحاضرةالسیوطي:  16
 .437، ص9ـ، جالذهبى: سیر أعالم الن�الء 17
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�كنى: و محمد بن عبدهللا بن عبدالحكم،  :االبن الثانى اأم .19ه273 سنة القاهرةقد مات عبدالحكم �و  ،18"..منه

ومال  ،، صح�ه)هـ198 سنة( مصر الشافعى ما جاء، لكن لالمالك�ة من فقهاء ، وهوهـ182د سنة ول ،عبدهللاأ�ا

، كان من العلماء الفقهاء: ")هـ911(ت:  ، قال السیوطىفى العلم والفقهشهرة  نال. و مذهب مالك، وترك مذه�هل

. وكان فق�ه مصر ل�ه كانت الرحلة من الغرب واألندلس فى العلم والفقهوالمناظرة والحجة، وإ  ،ا، من أهل النظرمبرزً 

فقه أهل زمانه، جة، وكان أ، ور�ما تخیر قوله عند ظهور الحُ ذهب مالك، ورسخ فى مذهب الشافعىمفى عصره على 

 فقار و . 22"�مصر فى أ�امه س:" كان المفتى. وقال ابن یون21مفتى مصر صفه الذهبى �أنه�و  ،20"وله مصنفات كثیرة

ت ملَ : لما حَ قال: "ومن ذلك األخ�ار،و  ،الكثیر من الروا�ات عنهروى . و في حله وترحاله فعىالشا الحكمبن عبدمحمد 

خرج من فرجها حتى انقض �مصر، ثم وقع فى كل بلدة منه شظ�ة، فتأول  شترىّ الشافعى �ه، رأت كأن المُ  والدةُ 

 الشافعى �قول: �قولون  سمعتُ : "ومن روایته. 23"مه أهل مصر، ثم یتفرق فى البلدانص علیخُ  عالماً  المعبرون أنها تلدُ 

ا فى الدن�ا مثل ماء مصر للرجال، لقد قدمت مصر، وأنا مثل الخصى ما أتحرك، قال: فما برح من ماء العراق، وم

تحول  قیل إنهو  .25"..ا أقل ص�ا للماء فى تمام التطهر من الشافعىما رأیت أحدً : "كما روى  ،24"..حتى ولد لهمصر 

، . فلما مات الشافعى، وتفقه �هصر صح�ه: "فلما قدم الشافعى مقال السیوطى )،هـ204 سنة( ىالشافع �عد لمالك�ةل

�ة ارو بین روایته و  ال�عُض خلط ، عن الشافعى روایته  ا لكثرةونظرً  .26"مالك، وانتهت إل�ه الر�اسة �مصرمذهب رجع ل

صاحب "یجب التحقق من  ، ولهذا"الحكمابن عبد"یذكرون كلیهما بـ وأن الكثیر�نالس�ما  لمؤرخ،ا "الرحمنعبد"أخ�ه 

الحكم عن بن عبدوتنسب ال  �مكن القول �أنه إذا كانت الروا�ة المذكورةو  المؤرخ. أم الفق�هأكان  سواءً ، "الروا�ة

 المؤكد أن الراوى هوإنه من ح�ة، ففید الُص ك مما �ُ ـ، وغیر ذل"افعيُ أخبرنا الش""،أو الشافعي : "سمعتُ الشافعى، وفیها

                                                 
 .437المصدر السابق، ص 18
 .  436المصدر السابق، ص 19
 .    436، ص 9بى: سیر أعالم الن�الء، جـالذه 20
 .    265، ص1ـ، جحسن المحاضرةالسیوطي:  21
 .    436، ص8م الن�الء، جـبى: سیر أعالالذه 22
 .   265، ص1ـج السیوطي: 23
 .   424ص، و 400ص ،8ـج الذهبى: 24
 403الصمدر السابق، ص 25
     381المصدر السابق، ص 26
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 في الغالب المعنىُّ ، فالشافعي فیها یخصما الوف� التار�خ،في  س�ماما دون ذلك من الروا�ات الو  .الفق�ه "محمد"

  .التصنیف التار�خي ف�ما یخص أشهر من أخ�ه ن ابن عبدالحكم المؤرخالر�ب أالمؤرخ، و  "الرحمنعبد"

ث فیها عن دالحكم یتحعبدبن افتة عن محمد روا�ة ال )ه821" (ت:القلقشندىذكر"ی، بینهماالخلط  ف�ما یرت�طو        

: لو بنیت األهرام وقال ،الحكمعبد هللا بن..ورجحه محمد بن عبدوقد اختلف فى �انیها: "ل�قو حیث . 27مصر اتأهرام

�أ�ة  اً لم �كن مؤرخ شأن األهرامات، إذ تكلم فى )الفق�ه(أعلم أن محمد . وال28"..عد الطوفان لكان علمها عند الناس�

 میل ال�هالفق�ه، وهذا ما �خ�ه خطأ أل وا�ةالر  تسبنُ  ، لكنالمؤرخ "الحكمبن عبدا"هو  الراوى  حال، ومن المؤكد أن

 �ها ما ی�عث إل، وكان كثیرً "لون بن طو ا" والي مصر من قر�ینالمُ  الحكم كان منأن محمد بن عبد ومن المعلوم .ال�احثُ 

طولون كان  بل إن المؤرخین یذكرون أن ابن .29الرأى فى أمور الدن�ا والدین�أخذ عنه  وكان ابن طولون  ،�ستفت�هل

 الحكم سنةمحمد بن عبد مات .30الحكممحمد بن عبد، ومنها دروس دروس العلماء فى المذاهب الفقه�ة�حضر 

، فكان "الحكمسعد بن عبدهللا بن عبد": أما االبن الثالث .الرحمنعبدأخ�ه  وفاة سنة من 11أى �عد  ،31هـ268

  .32"ذهب مالكأهل العلم على مغیر أنه كان من ، كبیر، ولم ینل شهرة إخوتهحد ا لمغمورً 

 :اً ؤرخمُ  الحكمبن عبدا -الم�حث الثاني

أس مؤرخى فهو على ر  ،الترجمة التي نحن �صددها صاحبالحكم كافة، وهو أشهر بنى عبد عتبر عبدالرحمن�ُ         

، "القاسمأ�ا"ى: �كن. "شیخ المؤرخین المصر�ین" هو �مثا�ةمن ثم فمن �عده، و  ل المؤرخینجُ عنه ، وعمدتهم، أخذ مصر

                                                 
 .  268، ص1ـج حسن المحاضرة: 27
 .    325، صم2004، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة ، 3القلقشندى: ص�ح األعشى، جـ 28
 .    325، ص3ي: ص�ح األعشى، جـالقلقشند 29
ستانلى لینبول: سیرة القاهرة، ترجمة: حسن ابراه�م حسن وعلى ابراه�م حسن، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب (أعمال  30

�قول الدكتور حسن أحمد محمود: "و�بدو أن أحمد بن طولون كان �ضفى حمایته وعطفه على هذه  84، صم1997فكر�ة)، 
على قدم المساواة، فقد رأیناه �حضر دروس الشوافع، والحنف�ة، وٕاذا �ه فى نفس الوقت یجلس محمد بن المدارس الفقه�ة 

حسن أحمد محمود: حضارة مصر اإلسالم�ة مصر فى العصر الطولونى، دار الفكر عبدالحكم  و�جرى عل�ه األرزاق.." (
 ).     227ص العر�ى، القاهرة، دون تار�خ،

 .    227رجع السابق، صحسن أحمد  محمود: الم 31
-9، صم1999مؤرخو مصر اإلسالم�ة ومصادر التار�خ المصرى، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب،  عنان:محمد عبدهللا  32
) محمد، وعبدالحكم، وسعد، كلهم محدث، وفق�ه �ارع (عنان: أبناؤه (أى عبدهللا بن عبدالحكم ، �قول عنه عنان: "وكان10

 ).10-9ص مؤرخو مصر االسالم�ة، 
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ثر�ة، لها  ،عر�قةسرة سب ألینتالتى تر�ي فیها، فهو  �البیئة العلم�ة متأثراً  المؤرخ نشأ ابن عبد الحكم .هـ187سنة  ولد

 ثمزمانه.  وفقهاء علماءوالروا�ة كسائر  ،والحدیث "،الفقهـ"ك كافة علوم الدیندرس و  .33�اع طو�ل فى العلم والفقه

. 34)هـ275(ت:  أبى داود)، و ه303 ت:النسائى ( ، مثلوأخذ عنه ك�ار الرواة والمحدثین الحدیث،ذاعت شهرته فى 

علماء  ك�ار قد وثق روایتهو  .35بن قدیداو  )،ه310 ت:الطبرى (رون من ك�ار أهل العلم، مثل آخعنه كما روى 

لكن  .36"..�أس �ه: "ال )هـ303(ت:  النسائى "، وقالفى روایته اكان صدوقً "حاتم الرازى: الجرح والتعدیل، فقال أبو 

، واألغلب عل�ه الحدیث اكان فقیهً : "ابن یونس عنه �قول، ى خر من العلوم األأكثر  ، والتدو�ن"التأر�خـ"ارت�طت ب شهرته

ج �ك�ار مان كان �عُ الحكم فى ز ظهر ابن عبدقد و  .37"توار�خ، وصنف فى تار�خ مصر وغیرها �الوكان عالمً  واألخ�ار،

الك�ار القادمین من  والفقهاء مقصد العلماء وكانت مصر آنذاك ،مصر� والشعراء ،ألد�اءفحول او  ء،والفقها ،العلماء

 ومن أعالم. سرتهأل امقر�ً  اًـ صد�ق كان)، و ه204 –150الشافعى ( مانهفى ز كان �ع�ش ف .لم اإلسالميشتى �قاع العا

قدم علینا زنى: "). قال المُ ه150ت: ( ا عن ابن إسحاقـالتى أخذه حب السیرةاص ،)ه213ت: بن هشام (ازمانه 

والشعر، فقیل له فى  ،الشافعى، وكان �مصر عبدالملك بن هشام صاحب المغازى، وكان عالمة أهل مصر �العر��ة

ا فى أ�ًض  مؤرخنا عاشو  .38"ا ظننت أن هللا یخلق مثل الشافعى..: مشافعى، فتثاقل. ثم ذهب ال�ه فقـالالمسیر الى ال

 العقیدة �كتاب اشتهرالذي  39حنافاأل ) فق�هه321ت: (جعفر الطحاوى أبو  :"تأخرةمالمرحلة ال" �انس�ما إ، والأ�امه

قال  ،السنن صاحب )،هـ303-215) (بأحمد بن شعیالنسائى ( هكما عاش �مصر فى أ�ام .الذي حمل اسمه

نور، وكان قد طاب لها المقام دة نف�سة بنت الحسن األیزمانه الس ومن أعالم .40"..الدارقطنى: "كان أفقه مشایخ مصر

                                                 
 .   516صفي علي: الحركة العلم�ة فى الفسطاط، ص 33
 .516المرجع السابق، ص 34
عنان: "هو سلیل أسرة من الفقهاء والمحدثین، الذین عاصروا حملة الروا�ة  �قول عنه، ولهذا  516السابق، ص المرجع 35

 .الدولة.." من الصحا�ة، أو تلقوها عنهم، واتصلوا �الوالة والزعماء، ووقفوا على أسرار
 .139، ص  9ـالذهبى: ج 36
 .4نسائى ( ترجمة االمام النسائى ): صسنن ال 37
 .316، ص4ـج خطط المقر�زى: 38
. قال المقر�زى: "وذكر غیر واحد من علماء األخ�ار �مصر أن هذا قبر السیدة 8عنان: مؤرخو مصر االسالم�ة، ص 39

 نف�سة �ال خالف..".
 .436، ص9ـج الذهبى: 40
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�مصر،  العلمأثروا  ك�ار العلماء ممن نم كثیرون غیرهم كما عاش �مصر .41هـ208�مصر، وماتت �القاهرة سنة 

أعالم  زمان" نعت �حق أنههذا الزمان الطیب الذى یُ  الحكم، وكل من عاش فىكان لهم أعظم األثر فى ابن عبدممن و 

 ".والصالحین العلماء

اؤا �عده. جا لمن مً ا مهـا تار�خیً صارت كتا�اته مصدرً ، و مؤرخى مصر بین  �ارزة الحكم مكانةً عبد نال ابنُ و         

لقب:  ق أنبل إنه �ستح .43""�أنه "صاحب التار�خ ذهبىـال لق�هو  .42"إلسالم�ةأول مؤرخ لمصر ا": ولهذا لق�ه ال�عض

. "فیر"سعید بن عُ  اسمهو الوا إنه أقدم منه، ـخین، وقاسم أحد المؤر  هذا رغم أن ال�عض  ذكر ".شیخ مؤرخى مصر"

یر مات ابن عفو  .44الحكم تال�ا لهأولهم، وجعل ابن عبد �اعت�اره لمؤرخین المصر�ینفى تصن�فه لوضعه السیوطى 

أعلم الناس  كان ابن عفیر" :قال ابن یونس .45قال إنه كان من أبرز وجوه الفكر لدى مؤرخى مصر، و�ُ ه226 سنة

 د، استفاد منه ف�ما �عتار�خ مصر ا فىصنف كتا�ً  و�قال إنه ."لتوار�خاب واألخ�ار الماض�ة، وأ�ام العرب و �األنسا

ول�س األمر �السبق، بل  الحكم،ابن عبدا، إال أنه لم ینل صیت ر زمن�ً ورغم أس�ق�ة ابن عفی .46الحكمابن عبد المؤرخ

مصر  مدرسةاألهم�ة �مكان الحدیث عن تأس�س نجد أنه من  ولهذا. ء �عدهمدى التأثیر الذى یتركه المؤرخ ف�من جا�

بن ، ثم سار على در�ه ا"اصبن عمرو بن العاهللا عبد" ون الفضل فى تأس�سها للصحابىیجعل كثیرون ـ. فالتار�خ�ة

 بن هللاوكان عبد .بروا�ة الحدیث التار�خكرة التى ارت�ط فیها الم� ا للمرحلة التأس�س�ةوذلك �شیر حتمً  .47الحكمعبد

هللا بن وكان عبد .48"بـ"الصادقة رفت صح�فته، وعُ (ص) ، وكان �كتب الحدیث عن النبىالحدیثاة و من ك�ار رُ  عمرو

                                                 
 .436السابق، ص المصدر 41
 .452ص، 1ـ، جالسیوطي: حسن المحاضرة 42
 .452المصدر السابق، ص 43
 .35ابن زوالق (هامش المحقق): المصدر السابق، ص 44
 .35المصدر السابق، ص 45
 .35المصدر السابق، ص 46
 م،2002عود�ة)، شوقى عطاهلل الجمل: علم التار�خ ومناهج ال�حث ف�ه، الط�عة الثان�ة، دار الزهراء، الر�اض (الس 47
شوقى الجمل: "والمؤسس األول لمدرسة مصر للتار�خ اإلسالمى هو عبدهللا بن عمرو بن العاص (ت:  �قول، و51ص
ه)، وأبوعمر الكندى 257ه)، وعبدالرحمن بن عبدالحكم (ت: 175ه)، وت�عه كثیرون نذكر منهم اللیث بن سعد (ت: 65

 ).51: السابق، صه)، والحسن بن زوالق.." (شوقي الجمل350(ت: 
 . 520ص ، القاهرة، دون تار�خ،، تحقیق: حمزة النشرتي2ـابن سعد: الط�قات الكبرى، ج 48
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بن ا أما .49ر �عد أب�هإمارة مص . ثم تولىالفسطاطعطى دروسه ��ه، وكان �ُ عمرو �ع�ش �مصر فى وال�ة أب

غیره،  نه نحا �الروا�ة فى اتجاه آخر یختلف عنأل مؤسس المدرسة التار�خ�ة المصر�ة الحق�قى، ، فهوالحكمعبد

انفصل  ثم ،ار�خ والحدیثـالت بین الخلط ا عن لذاتها، �عیدً  ذكر األحداث، و ار�خىـدو�ن الروا�ة بهدف القصص التتو 

 عدهذا �ُ . ولالتار�خىوالتدو�ن روا�ة الحدیث فى خدمة القصص  ابن عبدالحكم ، وجعل�عد ذلك كالهما عن اآلخر

أنه روى الحدیث فى  رغم فى المقام األول، الحكم فهو مؤرخٌ لحدیث، أما ابن عبدا لوراو�ً  امحدثً  " بن عمروعبدهللا"

بل إن من المؤرخین من  .50، وتطورهاالكتا�ة التار�خ�ةدوره فى  ، وقدروا"الحكمابن عبد"على أثنى العلماء و بدا�اته. 

التى  ن األخ�ارالكثیر م لمؤرخون غیر المصر�ین عنهكما نقل ا ا.جدیدً  برمتها، ولم �ضف من عنده فصوالً  نقل عنه

 ،أخ�ار نیلهاوفضائلها، و  ،كل ما یتعلق �مصر نه، الذى نقل ع"�اقوت الحموى "ومن هؤالء  وتار�خها، ،ترت�ط �مصر

 فقال �عضهم، التار�خ االسالمى تدو�ن ، وعلى مكانته ال�ارزة فىثناء أهل العلم عل�ه نعجب منال ولهذا .51وأمصارها

 �ه) عله346أثنى المسعودى ( ت: و  .53"صاحب التار�خ" :نعته الذهبى �أنهو  .52الم�ةسمصر اإل يأول مؤرخ إنه

الحكم واضع ابن عبد إلى ون آخر  شیر�ُ و  .54ااد منهـوأف ،على كت�ه اطلع، وأشار الى أنه "فى مقدمة "مروج الذهب

                                                 
عن أبى هر�رة: "ما من أصحاب النبى (ص) أحد أكثر حدیثا منى إال ما كان من عبدهللا بن عمرو، فإنه كان �كتب وال  49

المسعودى: " ه عبدهللا بن عمرو ما كان ألب�هولى معاو�ة ابن). قال المسعودى: "و 113أكتب  (صح�ح البخارى: حدیث رقم: 
. ولهذا زاد ارت�اط عبدهللا بن عمرو 24ص م،2003، تحقیق : مصطفى السید، المكت�ة التوف�ق�ة، القاهرة، 3مروج الذهب، جـ

تحقیق:  ،8جـ والنها�ة، ابن كثیر: البدا�ة�مصر، و�ذكر ابن كثیر أن والیته دامت سنتین ثم �قى �مصر حتى مات ودفن بها (
، 1). حسن المحاضرة: جـ63ص ،م1987أحمد أبوملحم وعلى نجیب عطوى (وآخرون)، دار الكتب العلم�ة، بیروت، 

 .173ص
عنان: "فابن عبد الحكم هو واضع الحجر األول فى مصادر تار�خ  المؤرخ �قول ،19مؤرخو مصر االسالم�ة، صعنان:  50

ل األول فى ص�اغة هذا اله�كل التار�خى الذى قدم لنا ف�ما �عد على ید المتأخر�ن من مصر االسالم�ة، وهو صاحب الفض
كتاب التار�خ المصرى...وقد بدأ االنتفاع بروا�ة ابن عبد الحكم منذ آوائل القرن الرا�ع (الهجرى)، فاستفاد منها الكندى فى 

نذ ابن زوالق، والمس�حى، والقضاعى الى ابن وصیف مجهوده، ثم تداولها المؤرخون المصر�ون ت�اعا �النقل واالشتقاق م
شاه، وابن دقماق، والمقر�زى، وابن حجر، وابن تغرى بردى، والسخاوى، والسیوطى، وابن إ�اس. وهم جم�عا من أقطاب هذه 

 ).20-19(عنان: المرجع السابق، صالمدرسة التار�خ�ة الزاهرة التى خلدت تار�خ مصر االسالم�ة 
 .20-19السابق، صعنان: المرجع  51
 .8المرجع السابق، ص 52
 .436، ص9ـج الذهبى: 53
 .20، ص1ـ، جالمسعودى: مروج الذهب 54
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ولبث  ص�اغة اله�كل التار�خى الذى بدأه،حب الفضل فى صا هوتار�خ مصر االسالم�ة، و ى مصادر األساس ف حجر

، ینضبا الالعصور موردً  م لبث عبرالحكهود ابن عبدٕاذا كان مجو  .55الالحقون  نهل منهی مؤلفه عبر العصور من�عا

اإلسالم خ مصر خاصة، وتار�خ فارقة في تار� ، وأنها كانتتلقى الضوء على وقائع تلك المرحلة وث�قة وست�قى روایته

 .56المغربعامة، الس�ما في �الد 

 

 :وأخ�ارها فتوح مصر كتاب -الم�حث الثالث

، وقضاتهـا، و�ظل والة مصركذلك صنف عن و الفسطاط،  مدینة ، عنالحكم العدید من الكتبعبد بنُ صنف ا        

ین الذین تحدثوا رخین المصر�أقدم المؤ  ومن المعروف أنه .على اإلطالق" أهم مصنفاته فتوح مصر وأخ�ارها" هكتا�

، وأهم ما رة مصنفاتهدُ  ""فتوح مصر ��قى كتابو  .57ا�ة التار�خ�ةـرائد هذا النوع من الكت �عتبر، و "مصر خططعن "

 لط على كثیر�ن من المؤرخینتاخ قدو شمال أفر�ق�ا. المسلمین في فتوحات  ف�ما یخص ، وكذلك�خ مصر�ه فى تار كت

ا �اسم "فتوح مصر كثیرً  فقد ورد أو نحصیها. ،، ر�ما �شق علینا أن نعدهاعدة �شأن اسم الكتاب، فقد ورد ذكره �أسماء

لى أنهما كتا�ان مختلفان، "، وذهب الظن إفتوح مصر والمغرب" ا االسم، وتسم�ة"، حتى خلط الكثیرون بین هذوأخ�ارها

فتوح مصر والمغرب ": اسما �ا واحدً الحكم كتا�ً إن البن عبد: "جى ز�دانقال جور  بینما هما كتاب واحد. ور�ما لهذا

 ذكریبینما  .58"وٕاقل�مها من قد�م الزمان ،أخ�ارهاو  ،فتوح مصر" :إحدى المخطوطاتى ف بینما ورد اسمه. "واألندلس

" أن من المصنفات التى المحاضرة سنحُ " فى مقدمة أشار". و "فتوح مصر :) هذا الكتاب �اسمهـ911 :تالسیوطى (

ابن " هم�ة روا�ة، مما �شیر ألان بهاـاستع المصادر التىذكره فى مقدمة ، و حكمالكتاب ابن عبداعتمد علیها 

 . ة المؤرخین المصر�ینملتى تجعله دوما فى مقدا ا، ومكانة صاحبه"الحكمعبد

الحكم، بدالبن ع "فتوح مصر"، منها ا شتىكتبًـ  الذي یؤلفه على هذا الكتاب أنه طالع السیوطى و�ذكر        

الحكم، نجد ا ألهم�ة كتاب ابن عبدونظرً  .59لقضاعىطط ا، وخُ البن زوالق "مصرتار�خ "لكندى، ول "فضائل مصر"و

�مل من ذكره حتى فاق فى ذلك غیره من الكتب وال ،سن المحاضرة)(حُ  كتاب عدد ذكره داخل متنى �ـالسیوط

                                                 
 .523صفي علي: الحركة العلم�ة فى الفسطاط، ص 55
 .20مؤرخو مصر االسالم�ة، ص  56
 .43ص ،عنان: مصر االسالم�ة 57
 .516على: الحركة العلم�ة فى الفسطاط، ص صفى 58
 .9، ص1ـ، جاضرةالسیوطي: حسن المح 59
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یبلغ عدد  أكثر من مرة، ور�ما ر�ما صفحة الواحدةفى ال بل إننا نجده یذكره، والمصنفات األخرى التى استعان بها

الرحمن بن عبدهللا القاسم عبدقال أبو ": كمرات فى ذات الصفحة، ومن ذل 5أو 4 قرا�ة ومؤلفه ،لهذا الكتاب همرات ذكر 

شیر قد �ُ ، و 60"الحكم فى الفتوحم، وابن عبدوأخرج مسل: "كما �قول فى ذات الصفحة "،كم فى فتوح مصرالحبن عبد

، وأنه الكتاب األهم الذى اعتمد شیر لكثرة استعماله لروایتهوهو ما �ُ  .61ى صفحة واحدةفى ستة مواضع ف كتابلل

حسن " ل المرء وهو �قرأحتى لیجع لروا�ة عنهالحكم، واإلفراط فى ابن عبدة استخدام السیوطى الأن كثر  �بدوعل�ه. و 

أنه یذكر  في ذات الوقت للسیوطي حسب�ُ لكن و  له. مختصر ، أو أنهأنه �قرأ كتاب ابن عبدالحكم المحاضرة " �ظن

 لهم. إشارةٍ  ذون الروا�ات عن سا�قیهم دون �أخ ل�س كغیره ممنو  أخذ عنها،صاحب الروا�ة التي 

عظ الموا " ) نجده فى مقدمةه845ت: ( "المقر�زى ا البد من اإلشارة ال�ه، فا الفتً آخر أمرً  نلحظ عند مؤرخٍ و       

مصر الذین س�قوه فى الكتا�ة عن الحكم ف�من ذكر من مؤرخى ن عبد، یذكر اب"خطط المقر�زى المعروف بـ" "واالعت�ار

 طط، معالخُ  كان له قدم السبق فى الكتا�ة عن )هـ350 (ت: الكندى یذكر أن "المقر�زى " الالفت أنو طط مصر. خُ 

الحكم �عد ابن عبد الكندى مات ا وأن، واستفاد من مصنفاته، الس�مالحكمابن عبد أخذ عن أنه من المعروف أن الكندى

وذكر أس�ابها فى دیوان  ،وآثارها ،طط مصرن أول من رتب خُ أ المقر�زى  ، یذكروعن ذلك .62من الزمان �قرا�ة قرن 

طط فى ذكر الخُ  ختارالمُ كتا�ه " )هـ457(ت:  هللا القضاعىعبدالكندى، ثم كتب �عده القاضى أبو عمر جمعه أبو 

ذكر كتب ابن  لماذا أغفل المقر�زى  حًقا أدرى وال أكثر.المقر�زي الالدین تقي ا من ور�ما كان ذلك سهوً  .63"واآلثار

تقد�م الكندى على  رأى المقر�زى فى مع مؤرخینلاأكثر  فقُ یتوال وهل كان قد اطلع علیها أم ال. طط،الخُ  عبدالحكم فى

وقد . 64اد من كتب األولر استفیخاأل هذا ، وأنل الكندىالحكم عاش قبأن ابن عبد ه من الثابت، ألنالحكمابن عبد

 تعاقب الرواةُ . و فى تدو�نه الحكم ذاته الیهاطر�ق الروا�ة التى استند ابن عبدالینا � ر وأخ�ارها"كتاب "فتوح مص وصل

المتحف ا فى لندن بـ"ة محفوظة حال�ً ، مخطوطات. ومنهاعلیها حتى وصلت الینا فى ثالثة من أر�عة مخطوط

حوالي سنة ل ؤرخُ وٕاحداهما تار�س، �في  المكت�ة الوطن�ة� ینتمخطوطل . إضافةً م12هـ/6القرن  حواليرجع لت "البر�طانى

                                                 
 .9المصدر السابق، ص 60
 . 15المصدر السابق، ص 61
  15السابق ، ص السیوطي: المصدر  62
 .6، ص1المقر�زي: الخطط، جـ 63
�قول محمد عبد هللا عنان: "وقد كانت روا�ة ابن عبدالحكم على كر العصور مستقى خص�ا لمؤرخى الخطط، وكان أول  64

 ).44، ص (عنان: مصر االسالم�ةف الكندى.." من انتفع بها  أبوعمر محمد بن یوس
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، ه973 سنة " بهولندا، وتورخ إلىجامعة لیدن"ـوجد بتفة الرا�ع ا، أمه776سنة رجع إلى ى تخر األ ، بینماه595

ومنهج  ،غ�ة الطالب�ُ ": حمل عنوانت ى، ألنهالسیوطنسب لتُ  أنها ظن الكثیرون . و اجم�عً  أحدث المخطوطات وهي

 .65الحكمابن عبدكتاب  ا مخطوطةأنه ارف �عد أن تم مطا�قة نصه. لكن عُ "رى والممالكلك فى أخ�ار مصر والقُ المسا

كان �ع�ش �مصر إ�ان القرن ، و )هـ570: ت( السلفى الحافظالكتاب هو  جد أن راوي وفى تلك المخطوطات اآلنفة ن

 بن محمد..االحافظ أبوالطاهر أحمد : "ابن خلكان�قول  .)هـ589(ت:  األیو�ىصالح الدین  السلطان ، أ�امم12هـ/6

�كن فى آخر عمره فى عصره ولم ..كان شافعى المذهبو  ،ان المشایخولقى أع� ،..رحل فى طلب الحدیثاألصبهانى

  .66"سكندر�ةتوفى سنة س�عین وخمسمائة بثغر اإل..مثله

بن محمد بن أحمد بن اطاهر أحمد الفق�ه االمام العالم الحافظ أبو ا الشیخ ـبرن: "أخالمؤلف �قول ةُ المخطوط بدأوت       

 تعالى. قـال: أخبرنا الشیخ ل�ه وأنا أسمع بثغر االسكندر�ة حماه هللابراه�م السلفى األصفهانى قراءة عمحمد بن 

الحسن على بن منیر بن خ أبو ا الشیـعل�ه، قال أخبرن مرشد بن �حیى بن القاسم بن على المدینى �قراءتى  صادقأبو 

 القاسمبن الفرج القماح، أخبرنا أبو  أحمد الخالل فى كتا�ه سنة خمس وثالثین وأر�عمائة، أخبرنا أبو�كر محمد بن أحمد

و�نقسم كتاب  .67"الحكمبن عبدهللا بن عبدالرحمن ، حدثنا أبوالقاسم عبدبن الحسن بن خلف بن قدید األزدىا على

" في حدیثه أهل مصرـ"بعن وص�ة النبى (ص)  المصنف یتحدثف�ه أجزاء، األول:  7لى "فتوح مصر والمغرب" إ

فى  مصر أسماء ملوكفضائل مصر فى القرآن، ثم یتحدث عن  یذكر كـ، وكذلي رواه أ�ضا "اإلمام مسلم"الذالمشهور 

. بینما حاطب بن أبى بلتعة االتى حملهحاكم مصر  لمقوقسل ص)( یذكر ف�ه رسالة النبى :الثانياألزمنة القد�مة. أما 

 غرب لتخوممسلمین لاتجاه ال یذكر فى الجزء الرا�عثم  .خطط االسكندر�ةوالجیزة، و  ،طط الفسطاطخُ الثالث  یتناول

، والمغرب ،أفر�ق�ا شمال�اقى  عن فتح یتحدث الخامس:أما  وطرابلس. ،فتح برقة ، وكان الهدف من ذلكمصر

ابن  : یذكرالسادسفي . و ه126األندلس حتى سنة و  ،ل أفر�ق�افى شماالعرب الوالة األندلس، و�ذكر أسماء الملوك و و 

 ،صحا�ةالأحادیث  المؤلف ذكر: ی�عالسا الجزءأما ، ه246سنة  حتىو  ،اإلسالمي مصر منذ الفتح ضاةقُ  عبدالحكم

 .من أهل مصر عنهم والرواة حدثینوروا�ة المُ 

 

 :المغربفتوحات �الد  ولفى تنا الحكممنهج ابن عبد -الم�حث الرا�ع
                                                 

 .  44سالم�ة، صمصر اال عنان:65
 .61-60، ص 1األع�ان، جـ كان: وف�اتابن خل 66
 .  170الحكم: فتوح مصر وأخ�ارها، صدابن عب 67
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، (لیب�ا وتونس) المغرب األدنىعن فتوحات  رفة ما ذكرهمعل ابن عبدالحكم كتابء أهم أجزا أحد هنا تناولن        

الحكم عبد ، وصار كتاب ابنء �عدهمة أخذها عنه من جامه روا�ة، وهى األقصى بالمغر ، و (الجزائر) واألوسط

 الكتـاب �أنه ال�عتمد على "نظام الحولیـات" بو�تمیز أسلو  .الم�كرة ات اإلسالم�ةالفتوح فى تناولا لهم مً ا مهمصدرً 

، ثم یتحدث سنةكل  المؤرخ یذكر ، �حیثي"سالم"التـار�خ اإل في تناول القدامى المؤرخین ذى انتهجه الكثیرون منـال

تعتمد على اإلسناد الطو�ل لكل الرواة، بروایته التى  ابن عبدالحكم كتاب. كما یتمیز ت فیهاى وقعـعن أهم األحداث الت

ذكر " اسم األدنى، وهو فصل �حمل المغرب اتحو حدیثه عن فت �بدأ المؤرخُ و  .النبوي  �علم الحدیث تأثرهو ما �شیر لوه

من فلسطین، وأنهم توجهوا ، و�ذكر أن أصلهم ا �سكنون تلك ال�الدحیث یتحدث عن البر�ر الذین كانو  .68"فتح برقة

تلك  "نالقرآ"حكى ، و ملك الفلسطینیین جالوت )ق.م  970-1010( داود عل�ه السالمن قتل �عد أ المغرب إلى

وكان البر�ر �فلسطین، وكان "�قول:  وعن أصل البر�ر، .69"وآتاه هللا الملك والحكمة وقتل داود جالوت" :القصة

عن  ثم یتحدث .70"الى لو��ة ومراق�ةتى انتهوا ، خرج البر�ر متوجهین الى المغرب حالوت، فلما قتله داودملكهم ج

) أى البر�رینالهما النیل، فتفرقوا (الغر��ة مما �شرب من السماء وال وهما كورتان من كور مصر"تلك المدینتین

، أن األفارقة كاموا یخدمون الروم الحكم، و�ذكر ابن عبدت حكم الرومانوكانت �الد المغرب وقتئذ ترزح تح .71"هنالك

ام ـوأق" :�قولثم ل�طلبوا الصلح معه. وحار�وا الروم انتظر األفارقة لمعرفة من ینتصر منهم فى الحرب ولما جاء العرب 

  .72"على �الدهم لى من غلبدونه إاألفارقة وكانوا خدما للروم على صلح یؤ 

، Pentapolis )بنتابول�س(: عر�ة عن األصل الیونانىكلمة مُ هى ، و "ابلسـأنط"ثم فتح المسلمون مدینة        

ذكر ا العدید من المدن. و�، وهى منطقة تقع فى غرب لیب�ا، وكانت تضم قد�مً "المدن الخمس"عنى: اسمها �و 

، ا، توكرة، برن�سـ، أبوللونیCyrene) "قور�نة (سیر�ن: التال�ة مدنال المؤرخ الرومانى أنها كانت تضم "استرابون "

(ت:  والقلقشندى، )هـ487ال�كرى (ت: القدامى، مثل: ات ) فى روا�تابول�سبن( ورد اسم "أنطابلس"و  .73"ـةبرق

                                                 
 .170، ص المصدر السابق 68
 )251(سورة ال�قرة:  69
 .170المصدر السابق، ص 70
 .170المصدر السابق، ص 71
 .170لحكم: فتوح مصر، صابن عبدا 72
تقد�م: األن�ا �اخومیوس، مؤسسة القد�س  ،2جـ میخائیل مكسى إسكندر: تار�خ المس�ح�ة وآثارها فى المدن الخمس، 73

 .36ص ،م2005مرقس لدراسات التار�خ الق�طى، دار العالم العر�ى، القاهرة ، 
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برقـة،  هى ذاتها "أنطابلس"السیوطى أن  ذكرو�الخ. ..)هـ911السیوطى (ت: و  )،هـ845، والمقر�زى (ت: )هـ821

یهما مدینة تختلف عن توهذا غیر صح�ح، ألن كل .74"، فسكنت أنطابلس وهى برقةواتةـوتقدمت ل: "حیث �قول

 "أنطابلس"ـل تصحیف هو ا االسم اآلنفذه�رى ال�احُث أن و  .75"ألطابلس" :ا ابن كثیر �اسمـیذكره ابینم األخرى،

مرقس "، فكانت المنطقة التى نشأ بها إلى شمال أفر�ق�ا المس�ح�ة الد�انة ) بدخول(أنطابلس "سـبنتابولی" وترت�ط

التي  كن�سةالبها  "مرقس"أقام الم�الدى. و منتصف القرن األول أحد الرسل الس�عین  أو "القد�س مرقس" ،"الرسول

�طر�رك "�حمل على هذا الكن�سة األم لها، و  �مثا�ة تعتبر تزال الكن�سة المصر�ة، وال"سـبنتابولی حملت اسم "كن�سة

ابن  ثم یذكر .76")(بنتابول�س ، والح�شة، والخمس مدن الغر��ة، وأورشل�م، والنو�ة"�طر�رك االسكندر�ة: لقب االسكندر�ة

قدمت لـواتة وت .ومغیلة الى المغرب وسكنوا الج�ال ،فتقدمت زناتة: "المغربتقدم المسلمین � في كتا�ه الحكمعبد

ونزلت  ،ونزلت هوارة مدینة لبدة ،وتفالقت فى هذا المغرب وانتشروا حتى بلغوا السوس.فسكنت أرض أنطابلـس.

 ـاتحو وفت ،""طرابلس مدینة عن �عد ذلك حدثثم یت .77"سبرت، وجال من كان بها من الرومنفوسة الى مدینة 

، ى األصلـیونان "طرابلس" اسممن المعلوم و  .78"سـذكر أطرابل: "�اسم لها فصـالً  ابن عبدالحكم جعلها، ثم المسلمین ل

امها ـأق ،"الث�ةـة الثـالمدین" :تعنىو ، Tripoli "االنجلیز�ةـ"كتب بتُ هي ، و Tripolis من الكلمة الیونان�ة: وهو مأخوذٌ 

ثم سار عمرو بن : ""طرابلس" تحاف هو بن العاصاعمرو  الحكم أنابن عبد و�ذكر .79ق.م 7القرن الفین�قیون في 

ا ـفنزل على الق�ة التى على الشرف من شرقیها، فحاصره...العاص حتى نزل أطرابلس فى سنة اثنتین وعشر�ن

ال �ما خف لهم من إ لم تفلت منهم الروم) حتى دخل علیهم. ف(عمرو ..فأقبلهم على شىءال �قدر من اشهرً 

) ثم افتتحها (عمرو: ""فتح أنطابلس"عن  "ال�الذرى " المؤرخ ذكربینما ی .80"..هم، وغنم عمرو ما كان فى المدینةمركب

�قول ابن ثم  .81"، وقسم ثمنه بین المسلمینف�اعه نوة، وأصاب بها أحمال بز�ون كثیرة مع تجار من تجارها،عُ 

سرعة السیر، كث�فة من لیلته وأمرهم �ُ  فلما ظفر عمرو بن العاص �مدینة أطرابلس جرد خ�الً : "وایتهفي ر  عبدالحكم
                                                 

 .83، بتلر: الكنائس الق�ط�ة، ص115، ص1ـج حسن المحاضرة: 74
 .102، ص7ـ، جكثیر: البدا�ة والنها�ة ابن 75
 .83، ص بتلر: الكنائس الق�ط�ة 76
 .171ابن عبدالحكم: فتوح مصر، ص 77
 .171المصدر السابق، ص 78
79 The New American Encyclopedia , P. 1192 
  .171ابن عبد الحكم: ص 80
 .267ص  ار�خ،ال�الذرى: فتوح البلدان، تحقیق: أ�من عرفة، المكت�ة التوف�ق�ة، دون ت 81
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م أحد، واحتوى ، فلم ینج منهفتحوا أبوابهم لتسرح ماشیتهم، فدخلوهاو ، ص�حت خیله مدینة سبرت، وقد غفلواف

  .82"عمرو على ما فیها

 ، إنهاال: "فكتب لهفر�ق�ة، �عث للخل�فة عمر �ستأذنه فى فتح إ العاص ن عمرو بنالحكم أثم یذكر ابن عبد        

–23( انعثمان بن عف ولما تولى .83"�غزوها أحد ما �قیت، الدور بها، غادرة مغ، ولكنها المفرقةل�ست بإفر�ق�ة

ن أبى أتم ابو الخل�فة عثمان من الرضاعة. و أخ ى السرح،ـهللا بن أب، وتولى عبدعن إمارة مصر عزل عمرو ،)هـ35

 .84"فر�ق�ةذكر فتح إ" :�عنوان صالً الحكم فوقد وضع ابن عبد .فر�ق�ةالمغرب وإ فى �الد ات المسلمین ـالسرح فتوح

لى طنجة، إ "أنطابلس"من وقت ـوكان سلطان الروم �متد في ذلك ال .85"یرججر " في ذلك الوقت وكان ملك الروم یدعى

: �قولوعن ذلك الروم.  على " التى حققت الكثیر من االنتصاراتالحمالت العسكر�ةـ"هللا بن سعد یرسل بوكان عبد

هللا بن فر�ق�ة طلبوا الى عبدرؤساء أهل إ، فأصابوا غنائم كثیرة، فلما رأى ذلك هللا بن سعد السرا�ا، وفرقهافبث عبد"

أن  "�الذرى ال"ذكر ثم ی .86"، ورجع الى مصرن یخرج من �الدهم، فقبل منهم ذلكعلى أ سعد أن �أخذ منهم ماالً 

أن استشار  اب. لكنه عزم على ذلك �عدـفر�ق�ة، مثله فى ذلك مثل عمر بن الخط�میل لفتح إكان ال )عثمان( الخل�فة

فر�ق�ة، وأمده بج�ش �أمره �غزو إ )ه27سنة (بن سعد اعبد هللا  فر�ق�ةلوال�ه على مصر وإ  الخل�فة ، ثم كتبالصحا�ة

، عثمان) عزم على ذلك، �عد أن استشار ف�ه ل ال�الذرى: "ثم إنه (أى:و �قو . كان �ضم كثیر�ن من الصحا�ةكبیر 

 فصالً  "الحكمابن عبد"ورد ثم ی. 87"..، وأمده بج�ش عظ�ماـ�أمره �غزوهوعشر�ن... هللا فى سنة س�عوكتب الى عبد

. ثم "ذكر من كان یخرج على غزو المغرب �عد عمرو بن العاص وفتوحه: "عنوان و �حملفي كتا�ه، وه اجدیدً 

 )�الخاء دون الحاء( "معاو�ة بن خدیج": �اسم آخرون  و�ذكره، "جیبىالتُ  دیجاو�ة بن حُ مع" الحكم عنتحدث ابن عبدی

ط�قة من  ذكر المؤرخون أنه�و  .88"، مشهورُ�عد (معاو�ة) فى المصر�ین: "ل الذهبى�قو ، تولى إمارة مصرالذى 

صیبت ، وقد أغزا معاو�ة أفر�ق�ة ثالث مرات" :ابن األثیرال قبینما  .89"، ووروا�ة، ووفادةح�ةوله ُص " :، وقالواالصحا�ة
                                                 

 .172ابن عبدالحكم: ص 82
  . 173سابق، صالالمصدر  83
 .183السابق، صالمصدر ابن عبدالحكم:  84
 م غر�ى وهو جورج، أو جرجس (جرج�س).: هو تصحیف السجرجیر 85
 .183السابق، صابن عبدالحكم: المصدر  86
 .268ال�الذرى: فتوح البلدان، ص 87
 .194، ص1ـ، جحسن المحاضرةالسیوطي:  88
 194، ص السابقالمصدر  89
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هذا هو لعل و  .91، فأصیبت عینه هناكهللا بن سعدإنه غزا الح�شة مع عبد قیلو  .90"عینه خالل إحدى الغزوات

فى رمى النبل  حذقاو  مهارة بن سعد، أظهر أهل النو�ةاهللا فى وال�ة عبدالمسلمون �الد النو�ة  اا، فلما غز الراجح تار�خ�ً 

، ومعاو�ة هذا ممن شهد فتح مصر" :)هـ930(ت:  ابن إ�اسقال . المسلمینحداق، فأصیبت عیون كثیر�ن من فى األ

 .92"ى سنة اثنتین وخمسین، ومات �مصرلوعاش إ

واتخذ ، غنم غنائم عظ�مة، و ا، ففتح قصورً هـ34د عبد هللا بن سعد سنة المغرب �ع �الد الى معاو�ة خرجو         

الملك بن و�عث عبد: "الحكمثم �قول ابن عبد .93، وكان معه عدة من المهاجر�ن واألنصارمصر، ثم عاد لقیروانا

ال ا. فلم �سر إ، فانصرف راجعً ع شیًئا، فلم �صنالوالء فى ألف رجل، فحاصرها أ�امً مروان الى مدینة �قال لها ج

ا المسلمون، وغنموا ما ـفدخله، ـاذا مدینة جلوالء قد وقع حائطهإـف...اا شدیدً ى رأى فى ساقة الناس غ�ارً ا حت�سیرً 

ابن "ذكر و� .95ه46سنة " دیجمعاو�ة بن حُ "فر�ق�ة �عد الى إخرج  ق�ة بن نافععُ  الحكم أنر ابن عبدیذك ثم .94"فیها

ح�ة ر ُص وللحق فأم .96كان ف�من شهد فتح مصر من الصحا�ة عق�ةأن  ،)لجیزةالمنسوب ل المؤرخ(" الر��ع الجیزى 

ك�ار  ط�قة من ا لما مات النبى (ص)، ولذلك فإن عق�ةا جدً ، ألنه كان صغیرً ف�ه شك كبیر أمرُ  بن نافع عق�ة

 .قرا�ة �عمرو بن العاص وكانت لعق�ة .97"، التصح له صح�ةولد على عهد رسول هللا: "التا�عین. قال السیوطى

توجه الیها، وكان عمرو بن قد �سر بن أبى أرطأة ، وكان (غدامس) نزل غدامش ذكر ابن عبدالحكم أن عق�ة�و 

بینما  .98ومنعوا ما كانوا قد تعهدوا �ه للمسلمین ،العاص قد فتحها من قبل. وقد علم عق�ة أن أهل ودان نقضوا عهدهم

                                                 
 .67، ص5ـ، جابن األثیر: أسد الغا�ة 90
 .67، السابقالمصدر  91
  .118، صم1982، تحقیق: محمد مصطفى، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، 1ابن إ�اس: بدائع الزهور، جـ 92
 .193ص  ابن عبدالحكم: فتوح مصر، 93
 .193السابق، صالمصدر  94
 .194، ص السابقالمصدر  95
  .178، ص1ـ، جحسن المحاضرةالسیوطي:  96
 .178السابق، صالمصدر  97
. ومن المعروف أن غدامس من مدن لیب�ا حال�ا، تقع على الحدود مع تونس، وهي من المراكز 194ابن عبدالحكم: ص 98

 التجار�ة المعروفة في التجارة الصحراو�ة من شمال أفر�ق�ا إلى �الد السودان الغر�ي واألوسط.
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وأر�ع  ،و�من خف معه معه أر�ع مائة فارس ،) بنفسهثم سار (عق�ة: "عن مسیر عق�ة بن نافع الحكم�قول ابن عبد

  .99"وأخذ ملكهم فجدع أذنه ،فافتتحهاحتى قدم ودان  ،وثمانى مائة قر�ة ،�عیر مائة

. ثم وجه عق�ة 100، فغزاهافر�ق�ةإل هـ50نافع سنة  �عث عق�ة بن أن معاو�ة بن حدیج "ال�الذري"بینما یذكر        

عشرة "كان قرا�ة  ةـج�ش عقب و�قال إن عدة .101"عرف بـ"قلعة �سرتحها وصارت تُ ، ففقلعة القیروانلبن أبى أرطأة  �سر

 الس�اعترام من ا غ�ضة الـ، وكان موضعهواختط القیروان: ")هـ774(ت:  ابن كثیر �قولبینما  .102جندى "آالف

عن  وایتهأما ر  .103"ألوكـار والجحار، فبناهامن اا �أوالدهن ـهللا تعالى فجعلن یخرجن منه اـ، فدعوالح�ات والحشرات

أوى ال�ه الوحوش والس�اع ، تكان واد�ا كثیر الشعر كثیر القطفو .لى القیروان.(عق�ة) إف ثم انصر : ""القیروان" بناء

، فلم یبق من . نادى بذلك ثالثة أ�امارتحلوا رحمكم هللا فإنا نازلون  !نادى �أعلى صوته: �ا أهل الوادى . ثموالهوام

كان  خطط ونقل الناس من الموضع الذيوالالس�اع شىء وال الوحوش وال الهوام اال خرج. وأمر الناس �التنق�ة 

فر�ق�ة أقاموا �عد ذلك إ: إن أهل وقیل .104"هذا قیروانكم روان وركز رمحه وقال:القیمعاو�ة بن حدیج نزله الى مكان 

 الى أن فكرة بناء الحكمابن عبد روا�ة ور�ما تشیر .105جدتلتمست ح�ة أو عقرب �ألف دینار ما وُ ، ولو اسنة "أر�عین"

، وال�ة معاو�ة بن حدیج على مصر، وذلك أ�ام فر�ق�ةقبل أن یتولى هو إ ، بل بدأتوحده لم تبدأ مع عق�ة "القیروان"

ـك المكان الذى اختاره ذلعلم ب، لكن عق�ة ب�عید عن تلك التى اختارها عق�ة �قعة ل�ستالذى كان قد اختار للمسلمین 

بن  ة معاو�ةخالف في ،هـ47وفى سنة  فر�ق�ة.إوقتئذ فى  ق�م ف�ه عاصمة المسلمین�ا آخر عل�ه ل، وفضل مكانً معاو�ة

، وكبله المهاجرل�ه أبو أساء إ، و المهاجر�ن دینارأبو  ، ثم تولىفر�ق�ةإ عزل عق�ة عن ،106)هـ60-41( بي سف�انأ

  .107الل والقیود، ثم ألقى �ه فى السجنـ�األغ

                                                 
 .194، ص السابقر المصد 99

 .269ال�الذرى: فتوح البلدان، ص 100
  .269السابق، صالمصدر  101
 .219، ص8ـج البدا�ة والنها�ة،ابن كثیر:  102
 .220، ص السابقالمصدر  103
 .196لحكم: صاابن عبد 104
  .196، صالمصدر السابق 105
 .164ص  م،2005تار�خ الخلفاء، تحقیق : أحمد شع�ان ، مكت�ة الصفا،  106
 .197بدالحكم: صابن ع 107
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ا حتى آتاه الكتاب من الخل�فة وأوقره حدیدً ، فلما عزله وسجنه: "في روایته الحكم�قول ابن عبد وعن ذلك       

ى تمكنى متنى حتتُ : اللهم ال ء فصلى، ثم دعا، وقالل�ه. فخرج عق�ة حتى أتى قصر الماوٕاشخاصه إ ،بتخل�ة سبیله

�ما وقع لعق�ة من  ولما علم ،مصر أمیر خلدلى مسلمة بن مإ بن نافع ثم ذهب عق�ة .108"من أبى المهاجر بن دینار

 وأكد له مسلمة أن أ�ا ،أقسم له أنه ما أمره �فعل ذلكان بتدبیر منه، ة أن �ظن عق�ة أن ذلك ك، خشى مسلمىأذ

على توص�ة مسلمة   فهم المهاجرو�بدو أن أ�ا .109"..لقد أوصیته �ك خاصة" ال:ـخالف ما قاله له، ثم ق المهاجر

 فر�ق�ة قبله.تولى إمارة إعلها مع رجل ا ما كان یجب أن �فورً ، وفعل �ه أمشر أذى غیر مقتضاها، ومن ثم آذى عق�ة

وعن ذلك  .الوال�ة الثان�ة له ، وهيفر�ق�ة مرة أخرى إ الخالفة، أعاد عق�ة لوال�ة )هـ64–60( ولما ارتقى یز�د بن معاو�ة

، ، وال �قاتلهه أحد�عرض لوجول هناك ف�ما ال، طنجة، وهو خلف ) السوس األدنىقال ال�الذرى: "فغزا (عق�ة

لما  ، وكیف نقم عل�ه�أبى المهاجر أخرى  مرة فر�ق�ةلما تولى إ عق�ةالحكم عما فعله ابن عبدثم یتحدث  .110"فانصرف

، فأوثق فر�ق�ةقدم إا �حنقه على أبى المهاجر حتى خرج عق�ة سر�عً : "ابن عبدالحكم . �قولكان قد فعله �ه لما عزل

، وهو أن عق�ة أخذ اا الفتً ذكر ابن عبدالحكم أمرً ثم ی .111"، وأساء عزله، وغزا �ه معهدیدش المهاجر فى وثاق أ�ا

مع الروم لمحار�ة  ا، وهو فى حاله هكذا. وكان البر�ر قد تحالفو ، ثم قاتل الروم والبر�راألغالل� كبلٌ وهو مُ  ،المهاجرأ�ا

ابن  وهو مكبل �األغالل. قال قتل هو اآلخر المهاجرعق�ة الشهادة وهو �قاتل، كما أن أ�ا ثم نال .112المسلمین

، وأهل السوس دید، وغزا �ه معه الى السوس وهو فى ح، وأساء عزلهالمهاجر فى وثاق شدید فأوثق أ�ا: "الحكمعبد

فعرض لهم كسیلة بن لمزم فى جمع كثیر من الروم والبر�ر. وكان قد بلغه افتراق الناس عن �طن من البر�ر..

، وذلك أ�ًضا 113"فى الحدید المهاجر وهو موثقٌ أبو  تلوقُ  ،قتاال شدیًدا، فُقتل عق�ة ومن كان معه عق�ة. فا قتتلوا

سه ف�ه حتى ) أقحم فر المح�ط األطلنطى (�قصدلى ال�حر و�قال إن عق�ة لما اجتاز إ .كان من األمور غیر المقبولة

إال  یجد أمامهأى أنه �عنى أنه ال .114"..زتا لجُ ، ولو وجدت مجازً مجازن الشهدك أاللهم إنى أُ : "بلغ نحره، ثم قال

                                                 
 197، ص السابقالمصدر  108
 197ص  ،السابقالمصدر  109
  270، ص : فتوح البلدانال�الذرى  110
 198ابن عبدالحكم: ص 111
 198ص المصدر السابق: 112
  198، ص السابقالمصدر  113
  198، ص السابقالمصدر ابن عبدالحكم:  114
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 األرض.لعبور لنشر دین هللا بین أهل ، ولو أنه وجد ذلك لما تهاون فى اا �مر منه�حر، ولم �عد یجد مجازً ماء ال

 الملك بن مروانعبد أ�ام ،هـ73المغرب سنة  �الد ا علىوال�ً صار  "سان بن النعمانح"الحكم أن و�ذكر ابن عبد

أن  في روایته ال�الذرى  �ذكرو  .115في لیب�ا أطرابلس ةمدین فى ج�ش كبیر حتى نزل حسانمضى  ). ثمهـ86–65(

. ثم ..فسمیت قصور حساناـا فى حیز برقة فنزله. فأتى قصورً ، فهزمتهدیه�ا) :(واسمها ملكة البر�ر الكاهنـة حسان غزا

ون ، ودا، و�نى مسجدً فى موضع القیروان  ثم نزل حسان .116".ا من البر�ر.، وسبى سب�ً ، فقتلهاةـا ثانیـغزاه إنه

في الحكم ثم �ضیف ابن عبد .117على النصران�ة فر�ق�ة، وعلى من أقام معهمالدواو�ن، ووضع الخراج على عجم إ

الملك بن مروان �ما عبد لىتوجه إ الد. ثمـام هناك حتى استقامت له أمور تلك البـأق "بن النعماناحسان "أن روایته 

في فر�ق�ة إ الذي ولي "موسى بن نصیر" الفاتح كم عن دورالحثم یتحدث ابن عبد .118ه76سنة  من غنائمأعطاه هللا 

. و�ذكر �الد األندلس التي تمت في اإلسالم�ة اتحو فتالفى  �عد ذلك "طارق بن ز�اد"مع  دوره العظ�م، و هـ78سنة 

موسى" وكان " .120الشاموكان أبوه قد سبى من "جبل الخلیل" في �الد  ،119امؤرخون أن موسى بن نصیر كان أعرجً ال

الملك بن ا أخذ عبدولم ـ121"معاو�ةـ"ا لسار نائ�ً  ، ثماو�نى هنـاك حصونً  وأنه ،معاو�ةة ـقبرص فى خالف جز�رةغزا  قد

 ، �قول ابن عبدالحكملمغربل "موسى بن نصیر"عن قدوم  اأم .122ا عند أخ�ه �شر بن مروانه وز�رً ـ، جعلمروان العراق

وواتر  ،وافتتح عامة المغرب ،صالح فعزل أ�اان وس�عین...ـنصیر المغرب فى سنة ثم وقدم موسى بن" :في روایته

 .123"..، و�عث �غنائمهالعز�ز بن مروانلى عبدبها إ. كتب فتوحه

. صاب من السبي مائة ألففأ ،لما غزا المغرب �عث ابنه مروان على ج�ش موسىالحكم أن �ذكر ابن عبدو        

، فلو اكبیرً  افراطً ام تحمل إـوالر�ب أن تلك أرق .124ف شخصمائة أل ، فأصابابن أخ�ه على رأس ج�ش آخر �عثكما 

                                                 
 200، ص ابقالسالمصدر  115
 .271: فتوح البلدان، صال�الذرى  116
 .201ص بن عبدالحكم: ا 117
 .201السابق، صالمصدر  118
 .179، ص9ـج البدا�ة والنها�ة: 119
 .179، ص السابقالمصدر  120
 .179السابق، صالمصدر  121
 .204-203ابن عبدالحكم: ص 122
 .204، ص السابقالمصدر  123
 .179، ص9ـج البدا�ة والنها�ة:ابن كثیر:  124
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؟ وكم سبى منه ذلك العدد الكبیرذلك الج�ش الذى �ُ  كان یبلغ قوام ، فكمد المعارك مائة ألفكان عدد السبى فى أح

 یرابن كث و�صف .سكان �الد المغربأعداد الج�ش فى ذلك الزمان، وال تتوافق مع؟ وتلك أعداد الوأصیب منه ،قتل

المعلوم أن من و  .125"، وخبرة �الحربرأى وتدبیر وحزم ذا"وكان  ، وأحسن ف�ه اإلطراء والتقر�ظ،بن نصیر" موسى"

فى الفسطاط �متد سلطانه الى  كان الوالىمى األول، ففر�ق�ة كان تا�عا لوال�ة مصر فى أ�ام الفتح االسالوالى إ

، وصار �عین من الخل�فة مصر عن مستقالً  ر�ق�ةأف ليوا ت، صار ومنذ أ�ام معاو�ة بن أبى سف�ان .126القیروان

�س�طر على �الد المغرب  فر�ق�ةحیث صار والى إ، موسى بن نصیر وضاع كذلك حتى أ�امظلت األقد بدمشق. و 

طارق بن  األصل الفاتح البر�ري  ، ودورألندلس�الد عن فتح المسلمین ل في روایته مالحكابن عبد ثم یتحدث .127كلها

حیث )، هـ92سنة ( بن نصیر لطارق بن ز�اد عن تعیین موسى الحكمابن عبد و�ذكر .العظ�م الفتح ز�اد فى ذلك

، وكان وانلى القیر . ثم انصرف إ، وولى طارق بن ز�ادله على طنجةثم إن موسى عزل الذى كان استعم: "�قول

 .128"..وذلك فى سنة ثنتین وتسعینا، زمانً ا قال لها أم حك�م، فأقام طارق هنالك مرا�طً طارق قد خرج بجار�ة له �ُ 

قال إن موسى بن نصیر خرج من و�ُ : "، ف�قوللبـالد المغرب موسى بن نصیرات حو الحكم عن فتابن عبد ثم یتحدث

، و�ها من البر�ر �طون من البتر والبرانس ممن لم الةـوُ ، وهو أول من نزل طنجة من الا الى طنجةـاز�ً فر�ق�ة غإ

، فوطئهم وس�اهم، وأدوا . فانتهت خیله الى السوس األدنىة بث السرا�اـدنا من طنج�كن دخل فى الطاعة. فلما 

وعلى هذا ینتهي أهم ما ورد في روا�ة المؤرخ ابن عبدالحكم عن فتوحات المسلمین في إفر�ق�ة،  .129"..ال�ه الطاعة

 و�الد المغرب.

 

 

 

 

 

                                                 
 .35، صم2003ب واألندلس، دار الثقافة العر��ة، منى حسن أحمد محمود: دراسات فى تار�خ المغر  125
 35السابق، صالمرجع  126
 .205ابن عبد الحكم: فتوح مصر، ص 127
  .205المصدر السابق، ص 128
 .205المصدر السابق، ص 129
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 :الخاتمة

م مؤرخى مصر اإلسالم�ة، وهو الذى أخذ عنه جل مؤرخى أقد الحكم، وهودبن عبا مؤرخترجمة لل الورقة قدمت -

  �مكن تجاهله.ا الا رئ�س�ً مصدرً  �عده، ومن ثم صارت مؤلفاته وامصر ممن جاء

من أشهر العائالت المصر�ة إ�ان القرن  ، حیث كانتلعلم، واتجاهه ل�الغ فى نشأته الحكم أثرٌ كانت ألسرة بنى عبد -

من أفرادها �العلم والفقه، ، وذاع صیت عدد كبیر �العلم ، كما اشتهرتثر�ةاط�ة اشتهرت �أنها أسرة أرستقر . و هـ3

  . اسة المذهب المالكيالروا�ة، وصارت لهم رئو 

بن الكان ، فخینمؤر ال، وما تمیزت �ه كتا�اته عن غیره من منهج ابن عبدالحكم فى الكتا�ة التار�خ�ة الدراسة قدمت -

مصر و�مكننا القول �أنه رائد المدرسة التار�خ�ة � .، لها سماتها التى تمیزهاعبدالحكم مدرسة فى كتا�ة التار�خ

 .لكتا�ة عن خطط المدن والبلدانرائد مدرسة ا، وهو اإلسالم�ة

ة �شأن الفتوحات اإلسالم� كت�ه ما ، على""فتوح مصر وأخ�ارهاعلى تناول ابن عبدالحكم فى كتاب الدراسة  ركزت -

 . جه التار�خى، ومنهاالتجاه فى ذلك ، ورؤ�تهفر�ق�ة و�الد المغربفى إ

كما قدمت هذه الدراسة العدید من األخ�ار المهمة ف�ما یخص فتوحات المسلمین في �الد المغرب وشمال أفر�ق�ا،  -

في المصادر  الفات في ذكر أسمائها حسب ما وردهذه ال�الد، واالخت المدن واألقال�م في كما تحدثت عن الكثیر من

 �ة األخرى.التار�خ

 كدراسة مقارنة بین ما ذكره فر�ق�ةین العرب عن فتوحات �الد المغرب وإ كتا�ات ك�ار المؤرخ الدراسة أ�ًضا تناولتو  -

الكتب التى  أهممن لعل . و ما أورده غیره من المؤرخین في روا�اتهم عن ذات الحدثو  ،في موضوع ما الحكمابن عبد

 سنحُ "و لمقر�زي،ل خططال، وكتاب و"البدا�ة والنها�ة" البن كثیر ،" لل�الذرى بلدان"فتوح ال :في هذا الشأن هااستفدنا من

 .إلخ...للسیوطى "المحاضرة
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 " دراسة وصف�ه  في القرنین الرا�ع والخامس الهجر�ین"  األندلس أفاو�ه

 وحــــــعبدهللا علي ند.                                                                              

 د. كر�مة أحمد عوض                                                                           

 ملخص ال�حث:

لهـا األندلسـیین  ءهكـذا عرضـًا مـن �ـاب تجر�ـة الشـىء ، إنمـا كـان اقتنـا خدمتسـتتكن لم  �ةفاو�ه األندلساألإن    

فوائــدها، ألن علــوم الن�ــات والفالحــة والط�ا�ــة كانــت عنــدهم ذات عــن إدراٍك كامــل �مكوناتهــا و إ�اهــا  واســتعمالهم

ضاهى و�اٍع ال یدانى ، فقد فهموا تركی�ـة كـل فـوٍه وكـل تابـٍل ، وعلمـوا نفعـه وحـدود اسـتخدامه ، وعرفـوا �شأٍو ال 

    سبل اإلفادة منه ، حتى غدت األفاو�ه في ثقافتهم طعامًا وعالجًا و�هارًا .

لمشهور الن�اتات العطر�ة والتوابل األندلسـ�ة مـن �ـاب  لسرد �عض أفاو�ه األندلس ، وذكرٌ  وهذا ال�حث محاولةٌ   

التعر�ـــف والتوضـــ�ح ، ولب�ـــان �عـــض مســـم�ات أفاو�ـــه األندلســـیین كمـــا اشـــتهرت بیـــنهم وعرفـــت لـــدیهم ، أو كمـــا 

 ها من لدن غیرهم .تا�هم مسمتوصل

 بل ، ن�اتات أندلس�ة ، أعشاب عطر�ة )الكلمات المفتاح�ة ( أفاو�ه ، عطور ، توا          

Abstract :  

     Al-Andalus’s Afaweeh (spices , plants , herbs ) was not used by the method        
of futile experimentation of something Rather, their acquisition and use of them      
was completely aware of its components and benefits, because the sciences             
of botanicals, agriculture and medicine were in their possession of incomparable 
and unmatched sales, so they understood the composition of each mouth and every 
spice, and they knew its usefulness And the limits of its use, and they knew ways to 
benefit from it, so that the (Afaweeh) became in their culture food, treatment and 

spice.                                                                                                                            
    This research is considered an attempt to list some of the most famous aromatic 
plants and Andalusian spices, in order to define and clarify some of the names of 
aromatic plants and Andalusian spices because they were famous and known to 

them.                                                                                                                             
              Key words : (Afaweeh, spices, Andalusian plants, aromatic herbs) 
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 المقدمة :

أعقب خروج األندلس من دائرة  الحكم  في زمنٍ  ملحوظاً  دار في خلد عدید الناس أن العالم شهد تطوراً     

 أو اً لم �كن هدفها علم�اإلسالمي ، ف�ما عرف �عصر الكشوف الجغراف�ة والوصول إلى العالم الجدید ، والتي 

في  التوسعيالكتشافات الجغراف�ة والنشاط �مكن اعت�ار التوابل أول من حرك افي مقامها األول ، إنما  اً جغراف�

إیجاد طرق وممرات جدیدة للوصول الى مراكز هدفها األول م�س كان و فرحلة ماجالن و كر�ستوفر كول ، العالم

 .في الشرق  إنتاج التوابل

، وكان بذخ  األغن�اءو والملوك الحاكمة على العائالت  وقفاً الوسطى العصور  في أورو�ا التوابلاقتناء كان     

حین كان عامة أهل األندلس �قتنون ، في وعطور من توابل ه�ستخدم�قتن�ه و �ما  ان�قاسالفرد ودرجة رق�ه 

 . هن�ةً ود أنواع األعشاب والتوابل والعطور ن�ات�ةً عدید 

كلمة واصطلحوا على نعتها � والواضح أن األندلسیین قار�وا بین عدة معاني لما تجود �ه غا�اتهم وأر�اضهم ،  

في جملة ، ألن أفاو�ه الشىء تعنى  أعشاب عطر�ة وتوابلما تجود �ه أرضهم الغناء من ع) ، كتعبیر (األفاو�ه

 . أنواعه وأصنافهما تعن�ه ، 

 واستعمالهم لهاوالحق إن أفاو�ه األندلس لم تستعمل هكذا عرضًا من �اب تجر�ة الشىء ، إنما كان اقتناؤهم    

فوائدها، ألن علوم الن�ات والفالحة والط�ا�ة كانت عندهم ذات شأٍو ال ضاهى عن إدراٍك كامل �مكوناتها و 

و�اٍع ال یدانى ، فقد فهموا تركی�ة كل فوٍه وكل تابٍل ، وعلموا نفعه وحدود استخدامه ، وعرفوا سبل اإلفادة منه  

 .حتى غدت األفاو�ه في ثقافتهم طعامًا وعالجًا و�هارًا 

ة  من ، وذكر لمشهور الن�اتات العطر�ة والتوابل األندلس� وهذا ال�حث محاولة لسرد �عض أفاو�ه األندلس  

لب�ان �عض مسم�ات أفاو�ه األندلسیین كما اشتهرت بینهم ، وعرفت لدیهم ، أو �اب التعر�ف والتوض�ح ، و 

 كما وصلهم مسماها من لدن غیرهم .

 معنى األفاو�ه :في 

 فالفوه ، الطیبالعطر و  أي ) فوه(جمع �أنها في أقرب معانیها  فسرتفص�حة كلمة عر��ة  : فاو�هاأل  
أبو الع�اس الحموي المقري في وذكر  ، )1جمع الجمع (  ، واألفاو�ه أفواهوالجمع  ، والعطر الطیب �الضم 

                                           

، تحقیق جالل األسیوطي ،  المغرب في ترتیب المعربكتاب ،  المطرزي  عبدالسید بن عليبن  الفتح ناصرأبو  (1)

أبوالف�ض محمد بن محمد الحسیني المرتضى الز�یدي ، تاج كذلك :  . 367 ، ص د.ت،  دار الكتاب العر�يبیروت ، 
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ما كل  هي وقیل) ، 1جمع الجمع )) ( ((الفوه الطیب والجمع أفواه ... وأفاو�ه: أنكتا�ه المص�اح المنیر 
ومعنى أفاو�ه الشىء : ، ) 2األطعمة ( ، أو �ستعمل في هامن�عالج �ه أو في العطر والتوابل ، �ستخدم 

ر والط�ا�ة ، عطتالن�اتات والعطور التي تدخل في الطعام والعامًة �األفاو�ه و�قصد ) ، 3نافه وأنواعه (أص
وجمع  وه ،فالتوابل ، الواحد :  وهياألفواه  من هاألفاو� إنوقیل  ، )4عامة (على العطر لفظ أفاو�ه �طلق و 

  .)5ه (أفاو� : الجمع
 غیرهـا مـن األقطـار واألصـقاع�فـوق موجـود مـا  الن�اتات العطر�ـة والتوابـل�األندلس من  وغني عن التب�ان أن   

كــان  اتن�اتــ وتــوافر، �كثــرة �ســاتینها ور�اضــها ،  مشــهوة ، فأغلــب مــدن األنــدلس وأر�اضــهافــي الطیــب والمنفعــة 

األنـدلس مـن أنـواع إن � فقد قیـل )6(العطور ق�ام صناعة ترت�ط أساسا �الك�م�اء هي صناعة في أعظم األثر لها

: منها السنبل، والقرنفل، والصـندل ، والقرفـة ، وقصـب الـذر�رة ، مشهورًا خمسة وعشر�ن صنفًا ما �فوق األفاو�ه 

 ).7(وغیر ذلك 

زعفــران، وكلهــا مــن أصــول الطیــب خمســة أصــناف: المســك، والكــافور، والعــود، والعنبــر، وال إنكــذلك وقیــل    

 .)8( الزعفران والعنبر، فإنهما موجودان في أرض األندلس أرض الهند، إال

                                                                                                                                
، تحقیق عبدالمنعم خلیل إبراه�م و كر�م سید محمود ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة  18العروس من جواهر القاموس ، ج

 .234 ، ص 2011، 

،  2ج،  في غر�ب الشرح الكبیر، المص�اح المنیر المقري  أبو الع�اس أحمد بن محمد بن علي الفیومي الحموي   (1)
 .484 ص ،  1977 ، القاهرة ، دار المعارف ، عبد العظ�م الشناوي تحقیق ، 2ط

مجدي ، تحقیق  15أبو الع�اس نجم الدین أحمد بن الرافعة ، كفا�ة النب�ه : شرح التنب�ه في فقه اإلمام الشافعي ، ج (2)
 .173، ص  2009، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ،  محمد سرور �اسلوم

 .234ص، ، تاج العروس  الز�یدي (3)
نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب وذكر وز�رها ، المقري التلمساني أحمد بن محمد أبو الع�اس شهاب الدین (4)

 .193، ص 2011،  دار الكتب العلم�ة، بیروت ،  1ج ،لسان الدین ابن الخطیب 

بیروت ،  ،  : مجر�ات الرازي في الطب والتداوي  صیدل�ة التداوي من كتاب الحاوي ،  الرازي  بو�كر محمد بن زكر�اأ (5)

 .36، ص  2004،   دار المحجة الب�ضاء

دراسة  م) : 1102-714/ھ 495-95تار�خ مدینة بلنس�ة األندلس�ة في العصر االسالمي (كمال أبومصطفى ،  (6)

 .272ص،  1996،  مركز االسكندر�ة للكتاب، اإلسكندر�ة ، في التار�خ الس�اسي والحضاري 

،  1997، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ،  1شكیب أرسالن ، الحلل السندس�ة في األخ�ار واآلثار األندلس�ة ، ج (7)

 .157ص 

 .66، ص  1، ج المقري ، نفح الطیب (8)
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ــه فــي معمــور األرض     ، كمــا یوجــد فــي  )1(و�وجــد �ســواحل األنــدلس العنبــر الرف�ــع القــدر الــذي ال یوجــد مثل

،  )3(كـورة تـدمیر �أر�ـاض �وجـد ، و  عـود األلنجـوج ، ومثلـه) 2(ج�ال األندلس المحلب الذي ال �عـدل �ـه غیـره 

 . ته ومنافعه الطب�ةطیب رائح) المشهور �4مثله العود الهندي (و 

و�لغ من كثرة األشـجار والن�اتـات العطر�ـة �األنـدلس أن �عـض المـؤرخین ذكـروا أن فـي األنـدلس مواضـع إذا     

،  )6)، وفـــي ج�ـــال األنـــدلس وود�انهـــا تكثـــر األفاو�ـــه (5أطلقـــت النـــار فیهـــا فاحـــت بـــروائح العـــود ومـــا أشـــبهه (

 .)7(الذكيجبل �عرف بجبل الجنة كثیرًا ما یتضوع منه رائحة العود ندلس و�األ

ال التقصي �المجمل والتفصیل ،  من �اب االستقصاء ال�سیروسنورد ف�ما یلي �عضًا من أفاو�ه األندلس     

وذلك سوقًا لنزٍر �سیٍر من عطور األندلس ال�انعة ، وأفاو�هها الجمة الكثیرة ، فتحًا ل�اٍب في ال�حث والدراسة ، 

 إل�ه .لدى �عض ال�حاث شرف السبق ف�ه والوصول كان 

والسبب أن استقصاء أفاو�ه األندلس كاملة ، ر�ما �حتاج لمصنف معجمي ، ول�س ل�حث صغیر ، قد     

، ألن مسردًا استقصائ�ًا لمجمل األفاو�ه األندلس�ة یختزل �عضًا من مجمل الموضوع ، وال یتكتنه كل جوان�ه 

 �حتاج جهدًا كبیرًا ، ر�ما تكون ثمرته معجمًا كبیرًا .

                                                                                                                                
 

 .50، ص  2009الكتب العلم�ة ،  ر�ا�ة ، بیروت ، دابو  تار�خ األندلس ، تحقیق عبدالقادرمؤلف مجهول ،  (1)

 .141، ص  1المقري ، نفح الطیب ، ج (2)

 .122ص،  2018،  إسماعیل سامعي ، تار�خ األندلس االقتصادي واالجتماعي ، عمان ، مركز الكتاب األكاد�مي (3)

: دراسة في التار�خ الس�اسي  تار�خ مدینة المر�ة األندلس�ة في العصر اإلسالمي، محمد أحمد أبو الفضل  (4)

  .166، ص  1996،  دار المعرفة الجامع�ة، اإلسكندر�ة ،  والحضاري 

 .138. أرسالن ، الحلل السندس�ة ، ص 132المقري ، نفح الطیب ، ص  (5)

، بیروت ، دار الكتب  األندلس وأثرها على التطور الحضاري اإلنجازات العلم�ة لألط�اء في ،  نهاد ع�اس ز�نل (6)

 .17ص ،  2013العلم�ة ، 

إن جبل الجنة یوجد �مكان �سمى ( أكشن�ة ) ، ومن ال�كري و�قول  .148ص ، أبومصطفى ، تار�خ مدینة بلنس�ة (7)

عبدهللا بن عبد العز�ز ال�كري ،  أبوعبید : منه روائح العود تكثرة أفاو�ه هذا الجبل أنه إذا أرسلت ف�ه نار ، تضوع

  .384، ص  2003، تحقیق جمال طل�ة ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ،  2المسالك والممالك ، ج
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مصادر مشهور األفاو�ه األندلس�ة ذكرًا في كتب توار�خ األندلس ، وفي �عض كتب الفالحة ، و�عض  ومن   

 مایلي : تار�خ األندلس ، وكتب البلدان�ات ، 

ـــــب ـــــدلس شـــــجر : _ المحل كـــــذلك �اســـــم        شـــــجرته تشـــــتهركمـــــا ،  )1( تســـــمى شـــــجرته (ال�ســـــر) مشـــــهور �األن

حـــب یجعـــل فـــي الطیـــب  ... لـــههـــو شـــجر لـــه حـــب صـــغار طیـــب�قولـــه (( وصـــفه الفیروزا�ـــادي) ، 2( (األراك)

     . )3، وقیل هو ال�طم ، وقیل األراك... وقیل شجر ال�سر)) (والعطر

ها في الطول ، في ورقها وعودها إال أنها دون (( هو حب شجرة تش�ه الصفصاف ابن الب�طار �قوله : هذكر     

، تحتها قشرة خشب�ة صل�ة ، ، �ضرب إلى الحمرة والسوادقشر، وحب المحلب مدور عل�ه وهو �األندلس كثیر

داخلها طعمة ب�ضاء عطر�ة فیها شيء من مرارة ، وشجره �سمو ، وله خشب غل�ظ صلب ، و�ستعمل حب 

و�كثر ،  )5ووصفه ال�عض �أنه ((شجر له حب كحب الر�حان)) ( . )4المحلب في المسوح والنقاوات ))(

 )6األندلس الشمال�ة (شجر المحلب في ج�ال 

و�ستخرج من حوت العنبر ، و�تمیز عطر العنبر  ، طیب معروف له أنواع كثیرة وأصناف متعددة العنبر : - 

 حین حسب القزو�ني �نوعان في األندلس منه و ) ، 7(( معادنه مت�اینة ، وهو یتفاضل �معادنه وجوهره )) ( أن�

 . )1الذي �قذفه ال�حر في شنتر�ن غر�ا(المنتشر االستعمال وهو العنبر النوع األول : قال العنبر نوعان

                                           
ال�سر: شجر األراك المعروف ، واسمه األعجمي األناغورس ، ومن مشهور أسمائه المحلب ، ور�ما عرف كذلك  (1)

كي ، تذكرة داود األنطاكي المسمى تذكرة أولي األل�اب والجامع للعجب العجاب �اسم عود المغلة : داود بن عمر األنطا

 .233، ص 2016، تحقیق أحمد شمس الدین ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ،  1، ج

، اإلسكندر�ة ، منشورات  قتصادي في عصر دولتي المرا�طین والموحدینكمال أبومصطفى ، تار�خ األندلس اال (2)

 .148، ص1996، �ة للكتابمركز االسكندر 

كتاب الجامع في العسل الموسوم �كتاب ترقیق األسل لتصفیق ،   �اديامجید الدین محمد بن �عقوب الفیروز   (3)

 . 207، ص  2006، بیروت ، منشورات دار الغرب اإلسالمي ،  العسل

، بیروت ، دار  3ة ، جض�اء الدین أبو محمد عبدهللا بن أحمد بن الب�طار ، الجامع لمفردات األدو�ة واألغذ�  (4)

 . 425، ص  2001م�ة ، الكتب العل

 .132، ص 1968مكت�ة مصر، حسین نصار ، المعجم العر�ي : نشأته وتطوره ، القاهرة ، منشورات  (5)

 .119، صتار�خ األندلس ،  سامعي (6)

أحمد بن أبي �عقوب بن إسحاق بن واضح ال�عقو�ي ، البلدان ، وضع حواش�ه محمد أمین ضناوي ، بیروت ، دار  (7)

 .120، ص 2002الكتب العلم�ة ،
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إطالق صفة الفائق عل�ه تعنى أنه  و�بدو أن،  )2(العنبر الفائق ف�سم�ه وهو نوع جید ، أما النوع الثاني    

الساحل�ة ،  المتصلة �مدینة شنتر�ن في سواحل لشبونةهذا النوع  �وجد�فوق غیره من أنواع العنبر األندلسي ، و 

 . )3(والتي �أتي العبر الفائق منها إلى لشبونة 

، في حین أكد أي أنه �ستخرج من أعماق ال�حار  ) 4أن العنبر �كون في قعر ال�حر ( سعوديالم ذكرو    

عنبر كثیر ح�ط و�قع إلیهم من ال�حر الم على كثرة وجود العنبر في سواحل األندلس حین قال: ((المقدسي 

 . )5من السنة )) ( في وقتٍ 

حیث قال ، وسماه العنبر المغر�ي  جودة من نظائرة الهند�ة وال�من�ةالعنبر األندلسي أقل القلقشندي  جعلو     

حمله التجار إلى مصر ، وهو أردأ األنواع كلها ، ، و� یؤتى �ه من �حر األندلسوهو ما المغر�ي  ((العنبر :

 .)6)) ( وهو شب�ه في لونه �العنبر الشحري 

كأحد أفاو�ه األندلس �أن أطیب العنبر ذلك الذي یوجد �ساحل مدینة شذونة ه عند حدیثه عنوقال الحمیري     

هو على أنواٍع فمنه ما�میل الى اللون األسود ، ومنه مایتمیز بب�اض شدید ناصع  ومنه ، و  )7(األندلس�ة 

 ) .8الدهني الدسم (

                                                                                                                                
، �اعتناء فردیناند وستنفیلد ، برلین ، منشورات  زكر�ا بن محمد بن محمود القزو�ني ، آثار ال�الد وأخ�ار الع�اد (1)

 . 364 ص،  1849،  مكت�ة دیتر�ش

 . 364ص  القزو�ني ، آثار ال�الد ، (2)
   ، تحقیق عبد المجید ترحیني ،  11شهاب الدین أحمد بن عبدالوهاب النو�ري ، نها�ة األرب في فنون األدب ، ج (3)

 .216، ص  2005بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي ، أخ�ار الزمان ومن أ�اده الحدثان وعجائب البلدان والغامر �الماء  (4)

 . 46،  45، ص ص  1996، بیروت ، دار األندلس ،  2والعمران ، ط

 ق محمد أمین تعلی،  1المقدسي ، أحسن التقاس�م في معرفة األقال�م ، ج هللا محمد بن أحمد عبد وشمس الدین أب (5)

 .192ص ،  2003الضناوي ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ،  

، تعلیق محمد حسین  2أبو الع�اس شهاب الدین أحمد بن علي القلقشندي ، ص�ح األعشى في صناعة اإلنشا ، ج (6)
  .132، ص 2012شمس الدین ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

 

، منتخ�ة من كتاب الروض المعطار في خبر األقطار الحمیري ، صفة جز�رة األندلس أبوعبدهللا محمد بن عبدهللا  (7)
 .101ص ،  1988، �اعتناء ل�فى بروفنسال ، بیروت ، دار الجیل ،  2ط

و�صف المسعودي طرائق استخراج مادة العنبر من حوت العنبر ، وكذلك  .  45ص ، أخ�ار الزمان ،  وديالمسع (8)

 المصدر ، نفس الصفحة .أنواعه وصفته : نفس 
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 كان ساحل لشبونة غن�اً كذا  فضل أنواع العنبر و�كثرة ، وألمعروفًا مصدرًا األندلس�ة  شنتر�ةمدینة وكانت    

وتكمن ،  )1ال�حر (سواحل سائدًا في أسواق كان �أنه العنبر األندلسي  ووصف،  �العنبر الجید كنظیره الهندي

 .أهم�ة العنبر في أنه عطر الرائحة ، مقٍو للقلب والدماغ ، وهو مختلف األنواع واأللوان 

) ، وهو أنواع ثالثة : فمنه 3، ب�ضاوي الورق ، أب�ض الزهرة () 2ظاهر الرائحة (ن�ات عطري  : الر�حان_   

ورقه عر�ض و ورقه أدق من الهاشمي ، ومنه الیوسفي سمى الهاشمي ، ومنه الشرقي و نوع عر�ض األوراق �

 . )4ه أرطب ورقًا من الهاشمي (لكن

فادة ، ودخل أهل األندلس زراعة واقتناء واست �ه اهتم، ولذلك  )5القلب ( قو�ةخاص�ة عجی�ة في ت لر�حانلو   

مناس�ة  مرشعرهم وموشحاتهم ، وكان واسع االستعمال طی�ًا واستط�ا�ًا ، وال تكاد تلشهرته في أزجالهم و 

 ).6إال والر�حان حاضر فیها (أندلس�ة 

 صغیرة الورق حمراء الزهر ((عش�ة طو�لة العیدانوهو ، )7( زهر متعدد األلوان طیب الرائحة : ى_ الخزام

  ، )9والخزام ( ى، و�سمى الخزام) 8طی�ة الر�ح  فیها نور كنور البنفسج ، ول�س في الزهر أطیب ر�حًا منه )) (

 )11أزکی ن�ات ال�اد�ة ( �عضال هواعتبر ، ) 10(طی�ة الر�ح زامة أو خالخزامى جمع واحدتها خزاماة كلمة و 

 ) . 2الخزامى (عش�ة األندلس ترعى  فيالبر�ة وكانت الظ�اء  ، )1( اً ر البر عطخیر ن�ات و 

                                                                                                                                
 

 

  1998،مكت�ة العب�كان ،  الر�اض،  هللاف�صل عبد، التجارة والتجار في األندلس ، ترجمة  أول�ف�ا كونستبل (1)

، منشورات  أبوعبد هللا محمد بن مالك المري الطغنري ، زهرة ال�ستان ونزهة األذهان ، تحقیق أكسبیراثیون غارث�ا (2)
 .283، ص  2006المجلس األعلى لأل�حاث العمل�ة ، مدر�د ، 

 .240، ص  1978ر�نهارت دوزي ، تكملة المعاجم العر��ة ، �غداد ، منشورات وزارة الثقافة ،  (3)
 .282ص ، زهرة ال�ستان ، الطغنري  (4)
 .285ص، 1802،  الملك�ةة ط�عالم�حي بن محمد بن العوام اإلشبیلي ، كتاب الفالحة ، مدر�د ،  زكر�اأبو  (5)
 .119، ص  2010، دمشق ، دار الفكر ،  1محمد رضوان الدا�ة ، التقالید الشام�ة في الد�ار األندلس�ة ، ط (6)
 .319المقري ، نفح الطیب ، ص   (7)
 دار الكتب العلم�ة، شرح سمیر جابر ، بیروت ،  23األصفهاني ، كتاب األغاني ، ج علي بن الحسین أبو الفرج  (8)
 . 116، ص  2008، 

 .22، ص 1885، بیروت ، المط�عة الكاثول�ك�ة ،  8لو�س شیخو ، مجاني األدب في حدائق العرب ، ج (9)
ق أحمد یوسف هنداوي  ، ، تحقی 5أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده األندلسي ، كتاب المخصص ، ج (10)

 . 202ص،  2006دار الكتب العلم�ة، بیروت ، 
  .172، ص 2002،  دار المحجة الب�ضاء للط�اعة والنشر والتوز�عبیروت ، �حي شامي ، معجم األسامي ،  (11)
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طی�ة  حمراء الزهر صغیرة الورق دان (( طو�لة العی ة�األندلسو�حسب وصف ابن الب�طار فإن الخزامى     

  .) 3ل�س في الزهر أطیب نفحة منها)) ( الر�ح

ــ ــ عطــري زراعــي كثیــر األغصــان �قــل عشــبي،  )4(البردقــوش أو المردقــوش :وش_ البردق افع جمــة فــي ، لــه من

، ) 6، و�خلــط الــ�عض بینــه و�ــین الزعفــران ( )5حــاالت االســتط�اب للزكــام والصــداع والرطو�ــة نشــوقًا وقطــورًا (

ـــ�عض برتقـــوش ( ـــه ر�نهـــارت ) ، وذكـــر 7و�ســـم�ه ال ـــدلس كـــانوا �صـــحفون البردقـــوش فینطقون دوزي أن أهـــل األن

�أنــه  و�تصـف ن�ــات البردقــوش،  )10(قیــل مرزجــوش  ور�مــا ، )9(، وهمــا مســم�ان لــنفس الن�ـات ) 8مـرددوش (

، ومـن فوائـد البردقـوش أنـه یز�ـل انتفـاخ الـ�طن و�ن�ـه تـدفق الصـفراء ومضـاد ) 11إذا نما و زاد احمرت أطرافـه (

   .)12لاللتها�ات الصدر�ة واللوزتین والتها�ات القص�ة والر�و(

وهو على نوعین : سنبل ) ، 14و�سمى سنبل العصافیر (،  )13(ن�ات طیب الرائحة یتداوى �ه  : _ السنبل

، و�كثر السنبل الرومي في األندلس بجبل  )1الطیب وهو سنبل العصافیر، والسنبل الرومي المسمى الناردین (

 .)2بجبل �قال له جبل شقورة (

                                                                                                                                
 .202، ص  5، ج بن سیده ، المخصصا (1)
، عمان ،  ندلسيدب األدب العر�ي وفي األفي األثرها أندلس و الح�اة االجتماع�ة في األمحمد سعید الدغلي ،  (2)

 . 82، ص 1984منشورات دار أسامة ، 
 .326، ص  بن الب�طار ، الجامع لمفردات األدو�ة واألغذ�ةا (3)

دمشق ، ،  المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجمالجوال�قي ، أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد  4)(
 .574، ص 1990،  دار القلم

األلبیري القرطبي ، مختصر في الطب : العالج �األغذ�ة الطب�غ�ة واألعشاب ،  عبد الملك بن حبیب بن سل�مان (5)
 . 75، ص 2004تحقیق محمد أمین الضناوي ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

، تحیق فیر محمد حسن ،  الع�اب الزاخر والل�اب الفاخر،  أبو الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني (6)
 .282ص،  1994،  ال�حوث اإلسالم�ة مجمع، منشورات إسالم آ�اد 

  . 574، ص المعرب من الكالم األعجميالجوال�قي ،  (7)
 . 40ص  ،دوزي ، تكملة المعاجم  (8)
، بیروت ، دار  ب�انصالمدخل الى تقو�م اللسان وتعل�م ال، أبو عبد هللا بن أحمد بن هشام بن خلف اللخمي   (9)

 . 349ص،  1995الكتب العلم�ة ، 
 . 209ص  ، 1974أبو حن�فة أحمد بن داود الدینوري ، الن�ات ، تحقیق برنهارد ل�فین ، بیروت ، دار القلم ،  (10)
 .574، ص  المعرب من الكالم األعجميالجوال�قي ،  (11)
 .575، ص 2008سهام خضر ، معجم األعشاب والن�اتات الطب�ة ، القاهرة ، مجموعة النیل العر��ة للنشر،  (12)

 .122المقري ، نفح الطیب ، ص  (13)
 .232، ص  أرسالن ، الحلل السندس�ة (14)
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،  ) یـزرع �الحـدائق ، و�سـمى الراز�ـانج الشـومر3(نـوع نسـتاني و  ن�ات طري الورق ، منه نوع بـري  : _ الراز�انج

، وهــو طیــب الرائحــة تشــو�ه  )5( أمــا الشــومر فهــو ال�ســتاني )4(غیــر أن لفــظ الراز�ــانج �طلــق علــى البــري منــه 

، وأهل األندلس �سمونه مجازًا النافع ألنه نافع في مـداواة أمـراض عدیـدة  )6�عض المرارة ، وله استعمال طبي (

)7(. 

، و�ســمى كــل عــود یتبخــر �ــه بــنفس االســم لشــدة  )9(لــه ر�ــح طی�ــة  )8(ذكــي عــود مــن الطیــب  : األلنجــوج_ 

األندلس نبـت فیهـا هـذا العـود ، مـن ضـمنها موضـع �سـمى دال�ـة قـرب �قد وجدت عدة أماكن ، و  )10تضوعه (

�تصـف �أنـه شـدید طیـب الرائحـة ، و  )11(مدینة المر�ة  ینبت عود األلنجوج الذي �ضاهي العـود الهنـدي عطـرًا 

لمــا  )2، وســمى عــود النضــوح ( )1( اً وعطــر  نــه ال �فوقــه عــود آخــر ذكــاءً إ ، وقیــل )12كثــر اســتعماله (، ولهــذا 

 ، وهو من مشهور طیب األندلس . طیبال�ه من  حینض

                                                                                                                                
 .571، ص اإلنجازات العلم�ة لألط�اء في األندلس،  ز�نل (1)
 .149ص تار�خ األندلس االقتصادي ، أبومصطفى ،  (2)

 
معهد ، منشورات   بیروت،  حسن علي حسن تحقیق،  المرشد فى طب العین،   الغافقى أسلم بن قسوم محمد بن (3)

 . 255، ص 1987، اإلنماء العر�ي 

یىروت ، ، مراجعة وتصح�ح محمد محمد إسماعیل ، ب 7، الحاوي في الطب ، ج الرازي  �كر محمد بن زكر�ا وبأ (4)
 .193، ص 2000دار الكتب العلم�ة ، 

تحقیق عادل محمد علي ،  المالحة في علم الفالحة،  عبد الغني بن إسماعیل بن عبد الغني النابلسي الدمشقي (5)
 .129ص،  2001، بیروت ، دار الب�ارق ،  الشیخ حسین

،  جامعة الیرموك، إر�د ، منشورات 1جتار�خ تراث العلوم الطب�ة عند العرب والمسلمین، سامي خلف حمارنة ،  (6)
 .27ص،  1986

،  ابيتحقیق محمد العر�ي الخط، 1ج ،عمدة الطبیب في معرفة الن�ات األندلسي ، إالشبیلي الشجار ٔابو الخیر  (7)
 .166، ص 1995بیروت ، دار الغرب اإلسالمي ،

 حسین بن عبد هللا، تحقیق  9، ج شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم،  نشوان بن سعید الحمیرى ال�مني (8)
 .5970، ص  1999وآخر�ن ، بیروت ، دار الفكر المعاصر ،  العمري 

 .177دوزي ، تكملة المعاجم العر��ة ، ص  (9)
، تحقیق عبدهللا  1، ط 8ج  ،ثور في التفسیر �المأثور الدر المن، السیوطي عبد الرحمن أبو�كر بن جالل الدین  (10)

 .445، ص 2003بن عبدالمحسن التركي ، القاهرة ، مركز هجر لل�حوث والدراسات ، 
 148أبومصطفى ، تار�خ األندلس االقتصادي ، ص  (11)

، تقد�م ر�اض  نزهة األل�اء في ط�قات األد�اء ،األن�اري بن كمال الدین عبد الرحمن بن محمد أبو البركات  (12)
 .191ص ،  2013بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، مصطفى عثمان ، 
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شــجرة جلیلــة لهــا خشــب �شــ�ه شــجر الســاج ، وورقهــا �شــ�ه ورق الــزان ، ولهــذه الشــجرة ثمــرة الم�عــة  : _ الم�عــة 

و�تمیز الصـمغ الـذي یخـرج مـن تلـك الثمـرة �أنـه ،  )4( یخرج منها صمغ عطره طیب الرائحة جداً ،  )3(ب�ضاء 

 . )5(أقرب للسیولة منه للصال�ة ، لذلك سمي ن�اته �الم�عة لمیوعة صمغه 

وقیل  ، مهما كان نوعه أو مصدره )6(�طلق لفظ المالب على وجه التعم�م على كل عطر مائع _ المالب : 

، لكنه ل�س هو ،  )8(، غیر أن ابن �سام یؤكد �أن المالب: طیب �ش�ه الزعفران )7(إنه من أسماء الزعفران 

 ).9(، ال الزعفران نفسه (( المالب ... هو كما قیل طیب �ش�ه الزعفران  أكد ابن اإلجدابي �قوله :ما  وهذا

اســم قیــل إنـه ، و  )10(ضـرب مــن الطیـب الزرنــب مـن الن�اتـات العطر�ــة ، فهـو �حســب المعجمیـین  : الزرنـب_ 

، وقیــل إن الزرنــب نــوع مــن الشــجیرات المخروط�ــة ، اســمها األعجمــي زراونــد ، وتســمي  )11(لعــروق الكــافور 

                                                                                                                                
 .148، ص  األندلس االقتصاديأبومصطفى ، تار�خ  (1)
یوسف علي  قیحقت ، 1، ط 1ج ندلسي ،دیوان ابن الحداد األأبوعبدهللا محمد بن أحمد بن الحداد األندلسي ،  (2)

 .147ص  ، 1990بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، ،  طو�ل

، تحقیق أحمد حسن �سج ، بیروت ، دار  ، األدو�ة المفردةاألندلسي  بن وافد المطرف عبد الرحمن بن محمد وأب (3)
 .71، ص 2000الكتب العلم�ة ، 

 .119، ص 21، تاج العروس ، ج الز�یدي (4)
 . 70ص  األدو�ة المفردة ،،  بن وافدا (5)
 .169ص ،  2018القاهرة ، الدار الثقاف�ة للنشر ،  ، العطر والطیب ، علي محمد سالم (6)
،  دار الكتب العلم�ة  ، بیروت ،12، ج  المعجم المفصل في األشجار والن�اتات في لسان العرب،  كوكب د�اب (7)

 .241،  ص 2001
تحقیق سالم مصطفى البدري ، ،  3ج، ، الذخیرة في محاسن أهل الجز�رة  أبو الحسن علي بن �سام الشنتر�ني (8)

 .555ص ،   2012،  دار الكتب العلم�ةبیروت ، 
عبد القادر تحقیق ،   كفا�ة المتحفظ ونها�ة المتلفظبن اإلجدابي ،  أبو إسحاق إبراه�م بن إسماعیل بن أحمد (9)

 .219، ص2003دمشق ، دار الفكر ، ،  الم�ارك

دار القاهرة ، ، تحقیق عبدالسالم هارون ،  3بن زكر�ا ، معجم مقای�س اللغة ، جبن فارس أبو الحسین أحمد  (10)
 .55، ص  1979الفكر ، 

 .139ص،  2019،  وكالة الصحافة العر��ةالقاهرة ، منشورات ،  تار�خ الن�ات عند العرب ، أحمد ع�سى (11)
ابن الب�طار ، الجامع لمفردات األدو�ة قد�مًا �اسم ( الزرن�اد ) :  وعروق الكافور كانت تسمى عند �اعة األعشاب

 .462واألغذ�ة ، ص 
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، وهــو مــن أدق الن�ـــات وشــجرته طی�ــة الرائحـــة  المفاصــل والنقـــرس �الیونان�ــة رســطولوخ�ا ، ومعنـــاه دواء یبــرىء

 ، )1(عطر�ة 

 ة) ، وهو صمغ نشادري تفرزه شجر 3، تسمى شجرة الكلخ ( )2(صمغ یخرج من شجرة صغیرة  : األشق_ 

وذكر النو�ري أن ،  )6(�الفاسوخ  المغرب�الد ، و�عرف في  )5(و�بوسة له كثافة  ، )4اسمها األمون�اقوم (

یؤكل  و: حل الحم�ض، وهو صنفانن�ات تحت أصول  موت ینا، وهو ن�وكلخ وشق وأشج األشق �سمى كذلك 

، وقیل إنه كان  )8(المفاصل والفقرات المتصل�ة  عالجوله نفع في  ،) 7( ولونه أحمر، ومر لونه أب�ض

 . )9(معروفًا عند أهل األندلس �اسم الكلخ 

والعامة في األندلس  حبوب شجرة كال�اسمین،له ،  قرنفولقرنفل وقرنفل و  �سمى معروفنبت  القرنفل :_ 

  .)11(وهو عندهم نافع من العلل ال�اردة  ، )10(تسم�ه ك�ش قرنفل 

، وهناك موضع �األندلس �قال له جبل  )1(ومنه في األندلس نوع عطري أزهاره عطر�ة ب�ضاء أو أرجوان�ة   

ف�ما أشار الحمیري عند حدیثه  ،) 2(جبل الفتح تكثر ف�ه شجرة القرنفل ، لكنه صعب االجتناء  وجودته عال�ة 

 . )3(حدیثه عن مدینة لبلة إلى أنه (( �كون فیها القرنفل الفاضل )) 

                                           
 .431األنطاكي ، تذكرة أولي األل�اب ، ص  (1)
، تحقیق محمد التونجي ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ،  الفروس�ة والطب الحیواني والب�طرةمؤلف مجهول ،  (2)

 .176، ص 2003
، تحقیق محمد عابد الجابري ، بیروت ،  1محمد بن أحمد بن رشد األندلسي ، الكل�ات في الطب ، طأبو الولید  (3)

 .594، ص1999مركز دراسات الوحدة العر��ة ، 
،  محمد �اسر زكورتحقیق ، كتاب الجوارح وعلوم البزدرة ، بن أبي �کر بن الحسن القاسمي  وسفیبن  أبو�كر (4)

 .189ص  ، 2016، بیروت ، دار الكتب العلم�ة 
، بیروت ، دار الغرب : مدخل ونصوص سالميدو�ة عند مؤلفي الغرب اإلغذ�ة واألاألمحمد العر�ي الخطابي ،  (5)

 .258ص ،  1990،  اإلسالمي
 .594ص، بن رشد ، الكل�ات في الطب ا (6)
 . 310، ص 11النو�ري ، نها�ة األرب ، ج  (7)
 .258، ص الطب�ةمعجم األعشاب والن�اتات ، خضر  (8)
، تحقیق        الطب العر�ي المعروف �مختصر تذكرة السو�دي،  الشعرانيالشافعي  حمدأبو المواهب عبد الوهاب بن أ (9)

 .108ص،  1996، دار المجتبى للط�اعة والنشر ، بیروت عز الدین السو�دي ، 
 .487ز�نل ، اإلنجازات العلم�ة لألط�اء في األندلس ، ص (10)
 . 378بن رشد األندلسي ، الكل�ات في الطب ، صا (11)
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وصــف المقــري و  ، )5(مــر المــذاق المفیــد منــه جیــد ال نــوعل، وا )4(عــود مشــهور یتــداوى �ــه القســط  القســط :_ 

األنــدلس مــوطن ��كمــا �كثــر ،  )7(و�كثــر ن�اتــه فــي غــرب األنــدلس ) ،  6القســط األندلســي �أنــه قســط طیــب (

 .)8( ، و�وجد أ�ضًا �الجبل المنسوب إل�ه المسمى بجبل القسط جبل أبدة�سمى 

 ةدائم ةر یووصف �أنه شج،  )9(شجیرة كانت تسمى عند الیونان مرسینا ، و�سمیها العامة المرسین  : اآلس_ 

،  )11(، ب�ضي الورق ، عطري ، أب�ض الزهر أو وردي  )10(تسمو حتى تص�ح شجرة عط�مة الخضرة 

ن�ات عطر الرائحة ، طیب المذاق ، وفي مذاقه عفوصة ، �فسرها احتوائه على مادة العفص المق�ضة واآلس 

 .) 12(التي تجعل الفم جافة �عد تناوله 

كان استعماله في الطب أوسع ، فقد ذكر الرازي أن اآلس جید للمعدة ، ونافع  و�سبب خاصیته القا�ضة    

،  )13(من لدغ العناكب والعقارب ، وٕاذا لطخت �ه القروح برئت ، عالوة على استخدامات عالج�ة أخرى 

 .)14( وهو من شجر أرض العرب

                                                                                                                                
، بیروت  قصور وحدائق األندلس العر��ة اإلسالم�ة (دراسة تراث�ة، أثر�ة، عمران�ة، جمال�ة)،  محمد هشام النعسان (1)
 .65، ص 2017،  دار الكتب العلم�ة، 

تحقیق حمدان ،  زمرك األندلسيشعر وموشحات الوز�ر بن بن زمرك ،  عبد هللا محمد بن یوسف بن محمدأبو  (2)
 .103 ص،  1989،  دیوان المطبوعات الجامع�ة ،الجزائرحجاجي ، 

 .169، ص  الحمیري ، صفة جز�رة األندلس (3)
 .51ص مجهول ، تار�خ األندلس ، (4)
 .385ال�كري ، المسالك والممالك ، ص  (5)
 .141ص،  1جالمقري ، نفح الطیب ،  (6)
 .122سامعي ، تار�خ األندلس ، ص (7)
 نفس المصدر ، نفس الصفحة . (8)

 .308أرسالن ، الحلل السندس�ة ، ص  (9)
 89ص ،  1987أبو الولید إسماعیل بن حبیب اإلشبیلي ، البد�ع في وصف الر��ع ، القاهرة ، مكت�ة الخانجي ،  (10)

. 
  .358، ص  4دوزي ، تكملة المعاجم العر��ة  ، ج (11)
: �حث في الجذور العلم�ة والتار�خ�ة والتراث�ة والشعب�ة واللغو�ة  طر�ف النداء في دمشق الف�حاءقتی�ة شهابي ،  (12)

 .15، ص 1998، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، 1 ج،  للسلع ونداءات �اعتها
 . 9 ص ، في الطب الرازي ، الحاوي  (13)
 .210لدینوري ، كتاب الن�ات ، ص ا (14)
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أرواقه و ، زهرله  و�وصف �أن ) ،1ن�ات معروف كان یزرع حول األحواض والبرك المائ�ة ( : األقحوان_ 

الرائحة ، و�مكن  ةر�احین البر طی� من هأنفي كتا�ه الن�ات  وذكر الدینوري  ) ،2( مفلجة صغیرة تش�ه األسنان

 . )3(أن �كون هو المعروف �اسم ال�ابونج 

األقحوان  دوزي ر�نهارت جعل �و ،  )4(األب�ض الممتزج �صفرة هو في األندلس األقحوان  والمشهور من   

، واألقحوان  األندلسي على نوعین : األقحوان األب�ض الزهر والذي �سمى عند ال�عض أح�انًا أمار�قون 

�اسم   سمى لدى البر�ر هو الممغارجة ، و ، و�سم�ه الشجارون األندلسیون  األصفر الذي �سم�ه العامة البهار

كانت ، وفوق استعماله في ز�نة الحدائق ،  )6(مر وقد �كون األقحوان �اللونین األصفر واألح ، )5( )أمالل( 

 . )7( استخدامات طب�ة واسعةله 

، مختلفة األلوان كثیرة المنافع ، منها صفراء �األندلس من األعشاب المشهورة نبتة زك�ة الرائحة  ال�ابونج :_ 

سمع أن  هواألقحوان ، إذ �قول إن) بین ال�ابونج الن�ات(وال �فرق الدینوري في كتا�ه ،  )8( الزهر ومنها أب�ضه

 .) 10(ثم �ضیف أن ال�ابونج ر�ما �كون أقل ذكاًء من األقحوان في الرائحة ،  )9(ال�ابونج واألقحوان واحد 

،  نافأصثالثة على  هف�قول إن ه�فرق ابن الب�طار بین ثالثة أنواع من دًا ، حیثوال�ابونج ل�س صنفًا واح    

و�سم�ه  )الكركاس(الذي �عرفه أهل مصر �اسم وهو : األول أب�ض الزهر الزهرال �فرق بینها إال لون 

الثاني نوع مشهور النوع األندلسیون �المقارجة _ وهو هنا �حیل إلى نفس وصف األقحوان األندلسي _ و 

ألندلس �ستعمل كثیرًا ، وهو الذي �سم�ه أهل أفر�ق�ة ال�ابونق وال�ابونج ، وقد جلب من أفر�ق�ة و�رقة ومصر ل

                                           
 .58النعسان ، قصور وحدائق األندلس ، ص  (91
 . 537، ص  اإلنجازات العلم�ة لألط�اء في األندلسز�نل ،  (2)
 .203ص   الدینوري ، كتاب الن�ات ، (3)

وزارة ات ر منشــو صــنعاء ، أحمــد مقبــل محمــد منصــوري ، اللــون فــي الشــعر األندلســي حتــى نها�ــة عصــر الطوائــف ،  (4)
 .140، ص  2004،  الثقافة والس�احة

 .108نفس المرجع ، ص  (5)
، بیــروت ، دار الغــرب اإلســالمي ،  2، ج عجمــي فــي كتــب الطــب والصــیدلة العر��ــةالمصــطلح األ،  إبــراه�م مــراد (6)

 .22، ص 1985
 . .814، ص  2ج الرازي ، الحاوي في الطب ،  (7)
 .539ز�نل ، اإلنجازات العلم�ة لألط�اء في األندلس ، ص (8)
 .203 ص الدینوري ، كتاب الن�ات ، (9)

 نفس المصدر ، نفس الصفحة . (10)
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     .)1(بین األب�ض واألصفر  مثل الذهب ، والثالث لونه ممزوج مائل إلى الصفرة لمنافعه الطب�ة ولون زهره 

: واتساع رقعة ن�اته سمي �عدة أسماء قر��ة المخارج ه ، ولكثرة استخدام )2(ال�عض �أنه هو األقحوان  هصف�و 

 . )3(منها ال�ابونق وال�ابونك وال�ابونة 

، وقیـل إن )6(أجـود أنـواع العـود ومـن ،  )5(�تمیـز �أنـه رطـب ، و  )4( یتبخر �هطیب الرائحة عود  : المندل_ 

ــد فــي الهنــد اســمها منــدل  عــود جمیــل ، ألنــه  )7(�وضــع فــي النــار فیتبخــر �ــه ، و المنــدل اكتســب اســمه مــن بل

، و�قــول القلقشــندي :((هــو أرفــع أنــواع العــود وأفضــلها وأجودهــا  )8(أجــود أنــواع العــود  الرائحــة ، واعتبــره الــ�عض

   . )9(وأ�قاها على النار وأع�قها �الث�اب)) 

، وهـو �األنـدلس متنـوع األلـوان فمنـه ) 10(، و�حك�ـه الـ�عض �اسـمون بـدل �اسـمین : زهـر معـروف  ال�اسمین_

ذكــر أكثــر مــن اســم فقــد لــه و�بــدو أن ،  )12(، غیــر أن األبــ�ض منــه أزكــى  )11(األزرق واألصــفر واألبــ�ض

 ).13(الدینوري أن ال�عض یزعم �أن ال�اسمین هو ن�ات السجالط 

ن�ات له ورق �ش�ه ورق الكراث ، إال أنه أصغر منه ، وله سوق تطلع علیها أزهار ب�ضاء :  _ النرجس

 .) 14(وسطها أصفر ، و زهرة النرجس طی�ة الرائحة 

                                           
 . 101،  1ابن الب�طار ، الجامع لمفردات األدو�ة ، ج (1)
 .58النعسان ، قصور وحدائق األندلس ، ص  (2)
تحقیـق ،  1فـي األدو�ـة المفـردة ، ط تفسـیر كتـاب د�اسـقور�دوس، محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن الب�طار  وأب (3)

 . 113ص، بیروت ، دار الغرب اإلسالمي ،  براه�م بن مرادإ

 .73، ص  10المقري ، نفح الطیب ، ج  (4)
 .221، ص  2017، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ،، م�اهج األندلس  محمد بن عبد الرحمن ال�شر (5)
، تحقیـق محـي الـدین دیـب ،  ابـن شـهید األندلسـي ورسـائله ندیـوا، أحمد بن عبد الملك بن شهید األندلسي  عامرأبو  (6)

 .134، ص 1997صیدا ، منشورات المكت�ة العصر�ة ، 
 نفس المصدر ، نفس الصفحة . (7)

 .11، ص  2011، المعارف ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ،  بن قتی�ة الدینوري  محمد عبد هللا بن مسلم وأب (8)
 .120، ص  2القلقشندي ، ص�ح األعشى ، ج (9)

 .404الجوال�قي ، المعرب ، ص  (10)
 .201، ص  4ابن الب�طار ، الجامع ، ج (11)
 .93اإلشبیلي ، البد�ع في وصف الر��ع ، ص  (12)
 .203 الدینوري ، كتاب الن�ات ، ص (13)
 .119اإلشبیلي ، البد�ع في وصف الر��ع ، ص  (14)
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تدخر أغصانه رط�ة ، و ، �طیب طعمه ورائحته ، و�تمیز )1(شجر له ورق أب�ض طیب الرائحة _ األترج : 

ذهبي وهو ،  حامض كالل�مون  طعمه، وهو شجر ناعم األغصان والورق والثمر، و  )2(وقال إنه شجر المرتك 

 .) 3(ب�ة كثیرة طون ذكي الرائحة ، وله استعماالت الل

،  )4( أنواع ، وكان لعامة االندلس ولع �غرس الحبق واتخاذ المحابق منه ن�ات له رائحة طی�ة وهو :_ الحبق

ثم �قول في موضع آخر (( والحبق  ، )5(و�ظن دوزي أن نوعًا من الحبق هو المراد �ه ن�ات �سمى الفودنج 

 .) 6( ن�ات ف�ه مشابهة من الر�حانة ))

یوصـف �أنـه �ـأتي علـى ه�ـأة عـروق متشـع�ة ذات عقـد لونهـا بـین حر�ـف الطعـم ، ن�ات عشـبي  : _ الخولنجان

 األنـدلس عنـد عـوام السـعد المسـمى عشب النوع الكبیر من �شبیهة ، والخولجان من األعشاب الالسواد والحمرة 

 .)8(ن�ات الخولنجان من د�ار األندلس قرط�ة وج�ان بوجود اشتهرت قد  ، و )7( ) �حة (

 غالتها وفرةمدینة وادي الحجارة في وسط األندلس ب، وتشتهر من أفاو�ه األندلس  ن�ات معروف _ الزعفران :

  .)10(�ستعمل في صناعة العطور وفي أغراض غذائ�ة  و�األندلس،  )9( من الزعفران

 

                                           
 . 361ز�نل ، اإلنجازات العلم�ة لألط�اء في األندلس ، ص (1)
 . 217الدینوري ، كتاب الن�ات ، ص  (2)
 .14،  1ابن الب�طار ، الجامع لمفردات األدو�ة ، ج (3)

 
 

، تحقیق محمد بن شـر�فة ، فـاس ،  1، أمثال العوام في األندلس ، ج بو �حیى عبید هللا بن أجمد الزجالي القرطبيأ (4)
 .60، ص  1975منشورات وزارة الثقافة والعلوم ، 

  .77، ص  1ج دوزي ، تكملة المعاجم العر��ة ، (5)

 .159نفس المرجع ، ص  (6)
أحمـد تحقیـق ،  د فـي الطـبهـو خالصـة تـذكرة داو داود بن عمر األنطاكي ، �غ�ة المحتاج في المجرب من العـالج  (7)

 . 177 ص،  2020، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ،  فر�د المز�دي
كل�ــــة اآلداب والفنــــون ســــهام الــــد�ابي م�ســــاوي ، الطعــــام والشــــراب فــــي التــــراث العر�ــــي ، منو�ــــة ، منشــــورات كل�ــــة   (8)

 .370، ص  2008،  واإلنسان�ات
 . 205ص ،  2012عمان ، دار غیداء للنشر ، محمد �شیر العامري ، دراسات حضار�ة في تار�خ األندلس ،  (9)

 .432، ص  النعسان ، قصور وحدائق األندلس (10)
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 الخاتمة :

، وهي مجموعة الن�اتات والعطور والتوابل المشهورة  خلص ال�حث �عد استوائه إلى تعر�ف معنى األفاو�ه    

، مما شاع استخدامه وتفشى استعماله بین من ضمنها األندلس �غیر موضع من أرض العرب واإلسالم  و 

 الناس ، وفي مجال االستط�اب ، وف�ما �ستعمل عطرًا و بخورًا ، وف�ما یتخذ طی�ًا .

األندلس ، وقل�ًال من استعماالتها ، مع �عض الشرح لوصف  واستقصى ال�حث �عضًا من مشهور أفاو�ه    

كٍل منها وفق ما أسعفت �ه المصادر ، وما جادت �ه المصنفات المتوفرة ، ولم �ستوعب ال�حث جملة األفاو�ه 

 الصیدلة�سبب كثرتها من ناح�ة ، وانتشار مادتها في مظان كتب التار�خ والبلدان�ات وكتب الطب والبیزرة و 

 جم و كتب األدب وغیرها .والترا

، والعنبر  ال�سر تسمى شجرتهالذي  محلباست�ان �عد ال�حث �عض مشهور أفاو�ه األندلس ، فكان الو     

والم�عة  الطیب المعروف ، والر�حان والخزامى ، والبردقوش والسنبل ، والراز�انج المعروف �الشمر ، واأللنجوج

 والمالب ، حاضرة في ثرى األندلس وفي ثقافة الناس الغذائ�ة والطب�ة .

من األشق والقرنفل والقسط واألس  وحاول ال�حث ذكر أشهر ما حوته المدن واألر�اض األندلس�ة الغناء    

 ران.الزعف الخولنجانو   الحبقو األترج و ، النرجس و  ال�اسمینو المندل و ال�ابونج واألقحوان ، ومن 

وللحق فإن موضوع األفاو�ه �ستحق دراسات متأن�ة تخرج �ه عن جادة السرد واإلخ�اروالتعر�ف ، إلى      

عمل�ة من استخدامات األفاو�ه وال�حث عن علم�ة رحاب التأصیل والفحص والتشر�ح ، بهدف استخراج فوائد 

 مجاالت أرحب لذلك ، لعل أوالها الط�ا�ة وثانیها الغذاء والتطیب .

حة والبیزرة الوعدٍد �فوق العّد من مصادر الطب والف وجود كٍم غفیرٍ ومما یدعو إلى مثل هذا التوجه      

، تحوي �ال ر�ب كمًا �ش�ه أمواج العیلم الزاخر من معلومات علم�ة طب�ة ن�ات�ة عالج�ة استط�اب�ة  الصیدلةو 

، واست�طان ما فیها من ، �انتظار سبر أغوارها تنتشر في مكت�ات الدن�ا ئ�ة ، تتناثر بین مظان الكتب ، و غذا

 جدید مثیر من علوم مسلمي األندلس وغیر األندلس في شتى مناحي العلوم .

 

 قائمة المصادر والمراجع :

 أوًال: المصادر:

_ ابــن اإلجــدابي : أبــو إســحاق إبــراه�م بــن إســماعیل بــن أحمــد ، كفا�ــة المــتحفظ ونها�ــة المــتلفظ  ، تحقیــق عبــد 

 .2003ر الم�ارك ، دمشق ، دار الفكر ، القاد
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_ ابـــن أســـلم :  محمـــد بـــن قســـوم الغـــافقى ،  المرشـــد فـــى طـــب العـــین ، تحقیـــق حســـن علـــي حســـن ، بیـــروت ، 

 . 1987منشورات  معهد اإلنماء العر�ي ، 

، تحقیــق محمــد 1األندلســي ، عمــدة الطبیــب فــي معرفــة الن�ــات ، ج _ إالشــبیلي : ٔابــو الخیــر الشــجار إالشــبیلي

 .1995العر�ي الخطابي ، بیروت ، دار الغرب اإلسالمي ،

_ اإلشــبیلي : أبوالولیــد إســماعیل بــن محمــد بــن حبیــب ، البــد�ع فــي وصــف الر��ــع ، القــاهرة ، منشــورات مكت�ــة 

 .1987الخانجي ، 

ن العـــوام ، كتـــاب الفالحـــة ، مدر�ـــد ، منشـــورات المط�عـــة الملك�ـــة ، _  اإلشـــبیلي : أبوزكر�ـــا �حـــي بـــن محمـــد بـــ

1802. 

، شــرح ســمیر جــابر ، بیــروت ، دار  23_ األصــفهاني : أبــو الفــرج علــي بــن الحســین ، كتــاب األغــاني ، ج  

 .2008الكتب العلم�ة ، 

ط�قــات األد�ــاء ، تقــد�م _ ابــن األن�ــاري : أبــو البركــات كمــال الــدین عبــد الــرحمن بــن محمــد ، نزهــة األل�ــاء فــي 

 .2013ر�اض مصطفى عثمان ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

_ األنطــاكي : داود بــن عمــر ، �غ�ــة المحتــاج فــي المجــرب مــن العــالج هــو خالصــة تــذكرة داود فــي الطــب ، 

 .2020تحقیق أحمد فر�د المز�دي ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

،  1تذكرة داود األنطاكي المسمى تذكرة أولي األل�اب والجامع للعجب العجاب ، ج :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 

 .2016تحقیق أحمد شمس الدین ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

، تحقیــق ســالم مصــطفى  3، الــذخیرة فــي محاســن أهــل الجز�ــرة ، ج _ ابــن �ســام : أبــو الحســن علــي الشــنتر�ني

 . 2012البدري ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

، تحقیــق جمــال طل�ــة ، بیــروت ، دار  2_ ال�كــري : أبوعبیــد عبــدهللا بــن عبــد العز�ــز ، المســالك والممالــك ، ج

 .2003الكتب العلم�ة ، 

 1أحمد بن محمـد ، تفسـیر كتـاب د�اسـقور�دوس فـي األدو�ـة المفـردة ، ط_ ابن الب�طار : أبو محمد عبد هللا بن 

 ، تحقیق إبراه�م بن مراد ، بیروت ، دار الغرب اإلسالمي.

 .2001، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ،  3: الجامع لمفردات األدو�ة واألغذ�ة ، ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  _

_ الجوال�قي : أبو منصور موهوب بـن أحمـد بـن محمـد ، المعـرب مـن الكـالم األعجمـي علـى حـروف المعجـم ، 

 .1990دمشق ، دار القلم ، 

، تحقیـق یوسـف  1، ط 1، ج _ ابـن الحـداد : أبوعبـدهللا محمـد بـن أحمـد األندلسـي ، دیـوان ابـن الحـداد الندلسـي

 .1990علي طو�ل ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 
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_ الحمیـري : أبوعبـدهللا محمـد بـن عبـدهللا ، صـفة جز�ـرة األنــدلس منتخ�ـة مـن كتـاب الـروض المعطـار فـي خبــر 

 .1988، �اعتناء ل�فى بروفنسال ، بیروت ، دار الجیل ،  2األقطار ، ط

، تحقیـق  حسـین بـن  9ل�مني ، شـمس العلـوم ودواء كـالم العـرب مـن الكلـوم ، ج_ الحمیرى : نشوان بن سعید ا

 .1999عبد هللا العمري وآخر�ن ، بیروت ، دار الفكر المعاصر ، 

_ ابن خلف : أبو عبد هللا بن أحمـد بـن هشـام اللخمـي ، المـدخل الـى تقـو�م اللسـان وتعلـ�م الصـب�ان ، بیـروت ، 

 .1995دار الكتب العلم�ة ، 

ــ دینوري : أبــو حن�فــة أحمــد بــن داود ، كتــاب الن�ــات ، تحقیــق برنهــارد ل�فــین ، بیــروت ، مطــا�ع دار القلــم ، _ ال

1974. 

، مراجعــة وتصــح�ح محمــد محمــد إســماعیل ،  7_ الــرازي : أبــو �كــر محمــد بــن زكر�ــا ، الحــاوي فــي الطــب ، ج

 .2000بیىروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

ــــــــــــــــــــــــــــ _  صــیدل�ة التــداوي مــن كتــاب الحــاوي : مجر�ــات الــرازي فــي الطــب والتــداوي ،  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2004،  بیروت ، دار المحجة الب�ضاء  

،  15_ ابــن الرافعــة : أبــو الع�ــاس نجــم الــدین أحمــد ، كفا�ــة النب�ــه : شــرح التنب�ــه فــي فقــه اإلمــام الشــافعي ، ج

 .2009تحقیق مجدي محمد سرور �اسلوم ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

ي ، ، تحقیــق محمــد عابــد الجــابر  1_ ابــن رشــد : أبوالولیــد محمــد بــن أحمــد األندلســي ، الكل�ــات فــي الطــب ، ط

 .1999بیروت ، مركز دراسات الوحدة العر��ة ، 

، تحقیـق محمـد بـن شـر�فة  1الزجالي : أبو �حیى عبید هللا بن أجمد القرطبي ، أمثال العوام فـي األنـدلس ، ج -

 .1975، فاس ، منشورات وزارة الثقافة والعلوم ، 

،  21مــن جــواهر القــاموس ، ج الز�یــدي : أبــو الفــ�ض محمــد بــن محمــد الحســیني المرتضــى ، تــاج العــروس -

 .2011تحقیق عبدالمنعم خلیل إبراه�م و كر�م سید محمود ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

_ ابـن زمــرك : أبوعبــد هللا محمــد بــن یوسـف بــن محمــد ، شــعر وموشــحات الـوز�ر بــن زمــرك األندلســي ، تحقیــق 

 .1989حمدان حجاجي ، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامع�ة ، 

، تحقیق أحمـد یوسـف هنـداوي   5_ ابن سیده : أبو الحسن علي بن إسماعیل األندلسي ، كتاب المخصص ، ج

 .2006، بیروت ، دار الكتب العلم�ة، 

، تحقیـق  1، ط 8السیوطي : جالل الدین أبو�كر بن عبد الـرحمن ، الـدر المنثـور فـي التفسـیر �المـأثور ، ج  -

 . 2003لقاهرة ، مركز هجر لل�حوث والدراسات ، عبدهللا بن عبدالمحسن التركي ، ا
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الشعراني : أبو المواهب عبد الوهـاب بـن أحمـد الشـافعي ، الطـب العر�ـي المعـروف �مختصـر تـذكرة السـو�دي  -

 .1996، تحقیق عزالدین السو�دي ، بیروت ، دار المجتبى للط�اعة والنشر ، 

أحمــد بــن عبــد الملــك األندلســي ، دیــوان ابــن شــهید األندلســي ورســائله ، تحقیــق محــي  أبوعــامرابــن شــهید :  -

 .1997الدین دیب ، صیدا ، منشورات المكت�ة العصر�ة ، 

_ الصــغاني : أبوالفضــائل الحســن بــن محمــد بــن الحســن ، الع�ــاب الزاخــر والل�ــاب الفــاخر ، تحیــق فیــر محمــد 

 .1994اإلسالم�ة ،  حسن ، إسالم آ�اد ، منشورات مجمع ال�حوث

_ الطغنــري : أبوعبــد هللا محمــد بــن مالــك المــري ، زهــرة ال�ســتان ونزهــة األذهــان ، تحقیــق أكســبیراثیون غارث�ــا ، 

 .2006منشورات المجلس األعلى لأل�حاث العمل�ة ، مدر�د ، 

عبدالسـالم هـارون ، تحقیـق  3ابن فارس : أبو الحسین أحمد بـن فـارس بـن زكر�ـا ، معجـم مقـای�س اللغـة ، ج -

 .1979، القاهرة ، دار الفكر ، 

_ الفیروزا�ـــادي : مجیـــد الـــدین محمـــد بـــن �عقـــوب ،  كتـــاب الجـــامع فـــي العســـل الموســـوم �كتـــاب ترقیـــق األســـل 

 .2006لتصفیق العسل ، بیروت ، منشورات دار الغرب اإلسالمي ، 

   .2011، بیروت ، دار الكتب العلم�ة، هللا بن مسلم الدینوري ، المعارفابن قتی�ة : أبو محمد عبد  -

بــن أبــي �كــر بــن الحســن ، كتــاب الجــوارح وعلــوم البــزدرة ، تحقیــق محمــد �اســر  وســفی_ القاســمي : أبــو�كر بــن 

 .2016زكور ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

�غ�ـــة _ القرطبـــي : عبـــد الملـــك بـــن حبیـــب بـــن ســـل�مان األلبیـــري ، مختصـــر فـــي الطـــب : العـــالج �األغذ�ـــة الطب

 .2004واألعشاب ، تحقیق محمد أمین الضناوي ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

_ القزو�نــي : زكر�ــا بــن محمــد بــن محمــود ، آثــار الــ�الد وأخ�ــار الع�ــاد ، �اعتنــاء فردینانــد وســتنفیلد ، بــرلین ، 

 .1849منشورات مكت�ة دیتر�ش ، 

، تعلیــق  2صــ�ح األعشــى فــي صــناعة اإلنشــا ، ج _ القلقشــندي : أبــو الع�ــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن علــي ،

 .   2012محمد حسین شمس الدین ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

_ مجهــــول : مؤلــــف ، الفروســــ�ة والطــــب الحیــــواني والب�طــــرة ، تحقیــــق محمــــد التــــونجي ، بیــــروت ، دار الكتــــب 

 .176، ص 2003العلم�ة ، 

 .2009لقادر بو�ا�ة ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، _ مجهول : مؤلف ، تار�خ األندلس ، تحقیق عبدا

_ المســعودي : أبــو الحســن علــي بــن الحســین بــن علــي ، أخ�ــار الزمــان ومــن أ�ــاده الحــدثان وعجائــب البلــدان 

 .1996، بیروت ، دار األندلس ،  2والغامر �الماء والعمران ، ط
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بــن علــي ، كتــاب المغــرب فــي ترتیــب المعــرب ، تحقیــق جــالل  _  المطــرزي : أبــو الفــتح ناصــر بــن عبدالســید

 األسیوطي ، بیروت ، دار الكتاب العر�ي ، د.ت.

، تعلیــق  1_ المقدســي : شــمس الــدین أبــو عبــد هللا محمــد بــن أحمــد ، أحســن التقاســ�م فــي معرفــة األقــال�م ، ج

 .2003محمد أمین الضناوي ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

بوالع�اس أحمد بن محمـد بـن علـي الفیـومي الحمـوي ، المصـ�اح المنیـر فـي غر�ـب الشـرح الكبیـر ، _ المقري : أ

 .1977، تحقیق عبد العظ�م الشناوي ، القاهرة ، دار المعارف ، 2، ط 2ج

ــدین أبــو الع�ــاس أحمــد بــن محمــد  التلمســاني، نفــح الطیــب مــن غصــن األنــدلس الرطیــب  _ المقــري : شــهاب ال

 .  2011، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ،  1الدین ابن الخطیب ، ج وذكر وز�رها لسان

، تحقیـق عـامر أحمـد حیـدر ، بیـروت ،  11جمال الدین أبو الفضـل محمـد ، لسـان العـرب ، جابن منظور : _ 

 .2009دار الكتب العلم�ة ، 

حـة ، تحقیـق عـادل محمـد _ النابلسي : عبد الغني بن إسماعیل بن عبد الغني الدمشقي ، المالحة في علم الفال

 .2001علي الشیخ حسین ، بیروت ، دار الب�ارق ، 

، تحقیــق عبــد المجیــد  11_ النــو�ري : شــهاب الــدین أحمــد بــن عبــدالوهاب ، نها�ــة األرب فــي فنــون األدب ، ج

 .2005ترحیني ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

األدو�ــة المفــردة ، تحقیــق أحمــد حســن �ســج ،  ابــن وافــد : أبــو المطــرف عبــد الــرحمن بــن محمــد األندلســي ، -

 .2000بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

ــدان ، وضــع حواشــ�ه محمــد أمــین ضــناوي ،  _ ال�عقــو�ي : أحمــد بــن أبــي �عقــوب بــن إســحاق بــن واضــح ، البل

 . 2002بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، 

 ثان�ًا : المراجع 

: محمد أحمد ، تار�خ مدینة المر�ـة األندلسـ�ة فـي العصـر اإلسـالمي : دراسـة فـي التـار�خ الس�اسـي  _ أبوالفضل

 .1996والحضاري ، اإلسكندر�ة ، دار المعرفة الجامع�ة ، 

_ أبومصـــطفى: كمـــال ، تـــار�خ األنـــدلس االقتصـــادي فـــي عصـــر دولتـــي المـــرا�طین والموحـــدین ، اإلســـكندر�ة ، 

 .1996، مركز االسكندر�ة للكتاب 

م)  1102-714 /ھ 495-95(س�ة األندلس�ة في العصر االسالميتار�خ مدینة بلن:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 

 .1996دراسة في التار�خ الس�اسي والحضاري ، اإلسكندر�ة ، مركز االسكندر�ة للكتاب ، 

، بیــروت ، دار الكتــب العلم�ــة ،  1أرســالن : شــكیب ، الحلــل السندســ�ة فــي األخ�ــار واآلثــار األندلســ�ة ، ج_ 

1997. 
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 . 2017ال�شر : محمد بن عبد الرحمن ، م�اهج األندلس ، بیروت ، دار الكتب العلم�ة ، -

�ــد ، منشــورات جامعــة ، إر 1_ حمارنــة : ســامي خلــف ، تــار�خ تــراث العلــوم الطب�ــة عنــد العــرب والمســلمین، ج

 .1986الیرموك ، 

 .2008_ خضر : سهام ، معجم األعشاب والن�اتات الطب�ة ، القاهرة ، مجموعة النیل العر��ة للنشر، 

_ الخطابي : محمد العر�ي ، األغذ�ة واألدو�ة عند مؤلفي الغـرب اإلسـالمي : مـدخل ونصـوص، بیـروت ، دار 

 .1990الغرب اإلسالمي ، 

 .2010، دمشق ، دار الفكر ،  1مد رضوان ، التقالید الشام�ة في الد�ار األندلس�ة ، ط_ الدا�ة : مح

_ الــدغلي : محمــد ســعید ، الح�ــاة االجتماع�ــة فــي األنــدلس وأثرهــا فــي األدب العر�ــي وفــي األدب األندلســي ، 

 .1984عمان ، منشورات دار أسامة ، 

 .1978د ، منشورات وزارة الثقافة ، _ دوزي : ر�نهارت ، تكملة المعاجم العر��ة ، �غدا

، بیــروت ،  دار الكتــب 12_ د�ــاب : كوكــب ، المعجــم المفصــل فــي األشــجار والن�اتــات فــي لســان العــرب ، ج 

 . 2001العلم�ة ، 

: نهاد ع�اس ، اإلنجازات العلم�ـة لألط�ـاء فـي األنـدلس وأثرهـا علـى التطـور الحضـاري ، بیـروت ، دار  _ ز�نل

 .2013الكتب العلم�ة ، 

 .2018_ سامعي: إسماعیل ، تار�خ األندلس االقتصادي واالجتماعي، عمان، مركز الكتاب األكاد�مي ، 

 . 2018الثقاف�ة للنشر ، _ سالم : علي محمد ، العطر والطیب ، القاهرة ، الدار 

 .2002_ شامي: �حي ، معجم األسامي ، بیروت ، دار المحجة الب�ضاء للط�اعة والنشر والتوز�ع ، 

شهابي : قتی�ـة ، طر�ـف النـداء فـي دمشـق الف�حـاء : �حـث فـي الجـذور العلم�ـة والتار�خ�ـة والتراث�ـة والشـعب�ة  - 

 .1998منشورات وزارة الثقافة ،  ، دمشق ،1واللغو�ة للسلع ونداءات �اعتها ، ج 

 .1885، بیروت ، المط�عة الكاثول�ك�ة ،  8_ شیخو : لو�س ، مجاني األدب في حدائق العرب ، ج

 .2012_ العامري : محمد �شیر، دراسات حضار�ة في تار�خ األندلس ، عمان ، دار غیداء للنشر ، 

 . 2019نشورات وكالة الصحافة العر��ة ، ع�سى : أحمد ، تار�خ الن�ات عند العرب ، القاهرة ، م -

_ كونستبل : أول�ف�ا ر�مي ، التجارة والتجار في األندلس ، ترجمة ف�صـل عبـدهللا ، الر�ـاض ، مكت�ـة العب�كـان ، 

1998. 

، بیــــروت ، دار الغــــرب  2_ مــــراد : إبــــراه�م ، المصــــطلح األعجمــــي فــــي كتــــب الطــــب والصــــیدلة العر��ــــة ، ج

 .1985اإلسالمي ، 
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نصوري : أحمد مقبل محمد ، اللون في الشعر األندلسي حتى نها�ة عصـر الطوائـف ، صـنعاء ، منشـورات _ م

 .2004وزارة الثقافة والس�احة ، 

م�ساوي : سهام الد�ابي ، الطعام والشراب في التراث العر�ـي ، منو�ـة ، منشـورات كل�ـة  كل�ـة اآلداب والفنـون  -

 .2008واإلنسان�ات ، 

 .1968، المعجم العر�ي : نشأته وتطوره ، القاهرة ، منشورات مكت�ة مصر، _ نصار : حسین 

 .1996اإلسكندر�ة ، منشورات مركز االسكندر�ة للكتاب، 

_ النعسان : محمد هشام ، قصور وحـدائق األنـدلس العر��ـة اإلسـالم�ة (دراسـة تراث�ـة، أثر�ـة، عمران�ـة، جمال�ـة) 

 .2017�ة ، ، بیروت ، دار الكتب العلم
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 )مرحلة من الصراع بین الغرب والشرق ( واالسِتغَرابُ  االستشراق

 عبدالسالم صالح �حیى الحجازي  -أ                                                   

 لیب�ا  -اإلسالم�ة الب�ضاء الّسنوسي علي بن محمد السّید جامعة/  والحضارة التار�خ كلّ�ة           

                                                                                              Abstract :    
  Orientalism represents an advanced stage of the East-West conflict. After the 

colonial period ended, Western countries replaced military control with intellectual 
control. Then the Orientalists began to justify the underdevelopment of the Arabs and 

their lack of renaissance  

 They said that Islam is the cause of this backwardness, and that it is Muslims' 
adherence to the teachings of Islam that made them uncivilized. The words of the 
Orientalists influenced some of their Arab students, so these students began to 
repeat their thoughts and words until their voice became an echo of the voice of the 
Orientalists, and thus they became more harmful to Arabs and Islam than the 
Orientalists themselves. 

The fact that these students are affected by the words of the Orientalists makes them 
pass on these ideas to their young pupils in the Arab countries, so these young ones 
arise on these ideas, and they grow up and hate their history and religion, and they 
hope that the Arab countries will become like Western countries in everything. 

 ةمالمقدّ 

كان العرب قبل اإلسالم في أغلبهم ق�ائل متفرقة، منتشرة في صحراء ش�ه الجز�رة العر��ة، �عضها 
متحالفة، و�عضها تتقاتل، وتحدث بینها سلسلة من الثارات، و�ستمر القتال بینها وُتحصد رؤوس األ�طال والفرسان 

؛ كالشهامة، والمروءة، ّلون �أخالق عظ�مةكان العرب یتح لس�اب ال ترتقي إلى كل هذه الخسائر . وفي المقابل
والجود، والشجاعة ، ورفِض الظلم، والوفاء �العهود . لكنهم لم یتجمعوا تحت مظلة واحدة، مّما جعل دولتي الروم 

 والفرس تحتقران العرب، وتسخران من اقتتالهم، وتفرضان علیهم الضرائب .
وتمّم اإلسالم مكارم أخالقهم، وحارب واجتمعت تحت را�ة اإلسالم،  منت العرب،آو  فلما �عث هللا رسوله        

عاداتهم السلب�ة حتى انتهت واستقام أمرهم، فتالشت دولة الفرس على أیدیهم، واندحرت دولة الروم وعادت إلى 
  - وهي قطعة من أور�ا -حدودها، ثم انطلقت حركة الفتوح االسالم�ة في المشرق والمغرب، حتى دخلت األندلس 
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في اإلسالم، ثم و�عد انتهاء حركة الفتوح التفت العرب إلى العلم فازدهرت حضارتهم حتى أص�حت حواضرهم 
  منارة للعلم ومقصدًا لطال�ه .

كان كل هذا التطّور �حدث في �الد العرب؛ بینما كانت أور�ا تغرق في ظالم االنحطاط والتخلف، فلما اّطلع       
رق الحضاري بینهم و�ین المسلمین في األندلس؛ رغبوا في محاكاة العرب في علمهم األورّ�یون على حجم الفا

وأسلوب ح�اتهم وتحضرهم، فأخذوا یتوافدون على مراكز العلم، وكثیر منهم دخل االسالم، ولعل هذا السبب هو 
ذه الغا�ة إال ، وكانت وسیلتهم لتحقیق هدخول األور�یین في دخول اإلسالم الذي جعل القساوسة ینهضون لمنع

بتشو�ه اإلسالم عند الشعوب األور��ة ال�عیدة عن أراضي الدولة االسالم�ة، ثم تطورت هذه المقاومة لتصل إلى 
الصراع العسكري الذي تمثل ف�ما �عد في الحروب الصلیب�ة، ثم في حركة االستعمار الحدیث لل�الد العر��ة 

 نظم الذي تمثل في وقت الحق في االستشراق ثم االستغراب .   واإلسالم�ة. ولتصل أ�ضا إلى الصراع الفكري الم
 هو االستغراب؟ ومتى نشأ؟ ومن هم فما هو االستشراق؟ ومتى نشأ؟ وما هي غایته؟ ومن هم المستشرقون؟ وما

 المستغر�ون ؟ .
حل الصراع بین كل هذه األسئلة ستحاول هذه الدراسة اإلجا�ة علیها �شيء من التفصیل بدا�ة �استعراض مرا      

 الغرب والشرق .
: تكمن أهم�ة الموضوع في أن االستشراق خطٌر ناعٌم، أجاد التخّفي خلف ظاهرة العلم والمعرفة،  أهم�ة الموضوع

ووقف وراء أكثر الفوضى التي تغرق فیها البلدان العر��ة والعالم اإلسالمي عمومًا، من كل جوانبها الس�اس�ة 
 قتصاد�ة .والفكر�ة واالجتماع�ة واال

: أما الهدف من هذه الدراسة فهو محاولة كشف ضرِر الكثیر من المستشرقین مّمن  الهدف من دراسة الموضوع
كانت لهم توجهات مس�قة إلث�ات ز�ف اإلسالم وز�ف الحضارة االسالم�ة وتشو�ه التار�خ اإلسالمي، فتوغلوا في 

، وتشو�ه رموزه . ونجحوا في ذلك أّ�ما نجاح، حتى أنهم كان لهم دراسة تراثنا، وأساءوا إل�ه بتزو�ره، والتدل�س عل�ه
مر�دوهم وتالمیذهم من العرب، یرّددون ما انط�ع في قلو�هم وعلى ألسنتهم من آراء المستشرقین، وهؤالء هم 

 المستغر�ین الذین أضّروا �األمة العر��ة واإلسالم�ة أكثر من إضرار المستشرقین بها .   
: على اعت�ار أن هذه الدراسة تعتمد على النقل والمقارنة والتحلیل، فإن المنهج السردي  في الدراسة المنهج المّت�ع

 التحلیلي هو المنهج األنسب لكتا�ة هذا ال�حث .

 الم�حث األول
راع بین الغرب والّشرق   مراحل الصِّ

إّن الغا�ة من عرض مراحل الّصراع بین الغرب والشرق، إنما هي للوصول إلى معرفة العالقة بین االستشراق 
 واالستغراب، وكیف، ولماذا نشأت؟ . 

فاإلستشراق؛ لم �ظهر فجأة على مسرح األحداث؛ وٕانما جاء ل�مثل مرحلة متقّدمة من مراحل الّصراع بین       
التار�خ�ة لم ینشأ االستشراق بناء على قرار صادر عن دولة أو مجموعة دول أور�ّ�ة،  ناح�ةالالشرق والغرب. فمن 

/اإلسالمي، ثم تطور إلى مرحلة اكتشاف العالم اإلسالمي والتعرف مس�حيوٕانما جاء استجا�ة لتحد�ات الصدام ال
ذا االحت�اج المدعوم من عل�ه، ثم احتاجته الدول االستعمار�ة لتّطلع من خالله على أحوال الشرق، وت�عًا له
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مؤسسات الدول الغر��ة تطور االستشراق ضمن التجاذ�ات بین األنا (األور�ي) واآلخر (الشرقي) ل�ص�ح حركة 
 نظر�ة معرف�ة لها مدارسها المتنوعة، وتص�ح الع�ًا أساس�ًا في الصراع بین العاَلمین الغر�ي والشرقي .

. ل اإلغر�قي مع�ارًا إللغاء اآلخرالتي اعتمدها العق (الِعرق/الثقافة)هذا الّصراع الذي نتج عن المحددات       
أشكاًال عّدة، منها ما أخذ مظهرًا  -الذي هو من منظور المركزّ�ة الغر�ّ�ة صراع حتمي  -وقد اّتخذ هذا الّصراع 

اته بـ (الحروب دینّ�ًا تجّلى �أبرز صوره في الحمالت الصلیب�ة، أو ما ُتعرف في فضاء الفكر الغر�ي وأدب�
المقّدسة) ومنها ما اّتخذ شكًال ثقافّ�ًا وفكرّ�ًا وذلك لمحاولة الَحّط من أصول الثقافة العر��ة وق�مها ومنا�عها، وهذه 
المهمة تكّفل بها المستشرقون فعملوا على تشو�ه معالم الّدین اإلسالمي وُأسسه، وٕافراغ محتواه الروحي واإلعالء من 

ا د�انة عالم�ة بدیلة لها خصوص�ة الّسبق الّزمني واألصالة على مستوى الّد�انة شأن المس�ح�ة بوصفه
 .)1(التوحید�ة

. فقد�مًا شعر اإلغر�ق أّوًال والّرومان ثان�اً لقد تأّثر الفكر الغر�ي الحدیث �النظرة الِعرق�ة االستعالئ�ة لدى       
ثم قرروا أن كل البرابرة عبید، وأن  -أي أجانب  -�رابرة اإلغر�ق بتفوقهم العقلي فقسموا شعوب العالم إلى إغر�ق و 

الفیلسوف اإلغر�قي الشهیر (أرسطو) الذي قسم  -االستعالئ�ة  -. وقد أّسس لهذه النظرة )2(كل اإلغر�ق أحرار
: " ومهما �كن من شيء فبیٌِّن أن ال�عض هم �الط�ع أحرار، د �الطب�عة وأحرار �الطب�عة فقالالعالم إلى عبی

 .   )3(واآلخر�ن �الط�ع عبید، وأّن الّرّق في حّق هؤالء نافٌع �مقدار ما هو عادل "
، وأن االسكندر اصطحب في فتوحاته للشرق عددًا )4(فإذا علمنا أّن أرسطو كان معّلمًا لإلسكندر المقدوني      

ي في الشرق كانت في مقّدمة أس�اب ر�ادة الفكر الیونانفكرة ، فإننا سنعرف أن )5(من الفالسفة والعلماء واألد�اء
فقد جعَلت غزوات االسكندر العادات والتقالید والفكر الیوناني ُتذاع على  - وهذا ما حدث �الفعل -هذه الفتوحات 

(إغر�ق و�رابرة /عبید وأحرار) ئ�ات عند اإلغر�ق . ومهما تنّوعت الثناَ�َغت آس�ا �الص�غة الهّلینّ�ةوُص  ،سعانطاق و 
 . )6(، أو أطرافأّن اإلغر�ق مركز واآلخر�ن ُمح�طلتنّوع یدور حول جوهر فكرة واحدة هو فإّن هذا ا

. فعندما الغر�ي وتحدید نظرته تجاه اآلخر وأص�حت هذه الثنائّ�ات �مثا�ة ثوابت أسهمت في تشكیل العقل      
�ط مرت�طة �الفكر الّروماني، قامت الحضارة الرومان�ة على أنقاض الحضارة الیونان�ة ظّلت فكرة المركز والمح

حیث كانت الفكرة التي قامت علیها اإلمبراطور�ة الرومان�ة هي االجت�اح �القوة واستغالل األقوام اآلخر�ن لفائدة 
 . )7(الوطن األّم وحده، وأّن العدل الروماني الشهیر كان عدًال للرومانیین وحدهم

ومان یّتجه إلى تشكیل قاّرة رومانّ�ة یتوّسطها ال�حر المتوّسط الذي اصطلحوا على تسمیته كان طموح الرّ       
(�حر الروم) لذلك لم یلتفت الّروم إلى الغرب؛ بل قسموا أورّ�ا إلى قسمین متناقضین (عالم روماني) و (�الد 

غرافي لإلمبراطور�ة الّرومانّ�ة في تمز�ق بر�رّ�ة) فأسهمت هذه النظرة العرق�ة االستعالئ�ة �اإلضافة إلى التركیب الج
 .    )8( مفهوم أورّ�ا الجغرافي، وزادت في اّتساع الشرخ بین (أور�ا الرومان�ة) و (أورّ�ا البر�رّ�ة)

آس�ا الّصغرى، الشام،  -ومما عّزز مركز�ة الدولة الّرومانّ�ة التي كانت تس�طر على جزء كبیر من الشرق       
 )9(م)313ظهور المس�ح�ة في الشرق واعتراف اإلمبراطور قسطنطین األول بها سنة ( -�ا مصر، وشمال أفر�ق

لتص�ح الّدین الّرسمي للدولة، و�ص�ح األ�اطرة الرومان حماة للمس�ح�ة، ورعاة لكن�ستها، و�ذلك تظهر ثنائ�ة أخرى 
ول الّصراع القائم آنذاك بین الفرس التي �موجبها تح (الكفر/اإل�مان)تعّزز فكرة المركز واألطراف، وهي ثنائّ�ة 
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والّروم من صراع على س�ادة العالم إلى صراع دیني بین الّروم الغر�ّیین (المؤمنین) والفرس الشرقّیین (الوثنیین). 
من إخراج  ظهر االسالم واتحدت الق�ائل العر�ّ�ة تحت رایته وتمكنتواستمّر الصراع الفارسي الروماني إلى أن 

الصراع �عد القضاء على إمبراطور�تهم، وانتزعت منهم زعامة الشرق لتص�ح وجهًا لوجه مع  الفرس من حل�ة
التي أص�حت �اكورة انتصارات  هـ)15( المس�ح�ة وراعیتها الدولة البیزنط�ة، واصطدمت بها في معركة الیرموك

انهارت قوى الروم، ولم ینتِه  المسلمین على الروم، ف�عد االنتصار الحاسم الذي أحرزه المسلمون في هذه المعركة
والمغرب العر�ي) ولم تنقِض  -لیب�ا -مصر -هـ) حتى انتزع المسلمون من الروم (الشامَ 41-11العهد الراشدي (

بواسطته أن �حطموا وا هـ) حتى كان للعرب أسطول یتكون من أكثر من ألف وس�عمائة قطعة، استطاع33سنة (
هـ) نقل المسلمون المواجهة العسكر�ة 132 -هـ41. وفي العهد األموي ()10(سطالّس�ادة البیزنطّ�ة في ال�حر المتو 

. ثم )11( هـ)92إلى داخل األراضي األور�ّ�ة فعبروا مضیق جبل طارق نحو أس�ان�ا (األندلس) ففتحوها سنة (
الشهداء سنة إال عقب هز�متهم في معركة �الد عن فتح فرنسا واصلوا الفتح حتى جنوب فرنسا، ولم یتوقفوا 

  .)12( هـ)114(
ذاب التعارض الذي كان قائمًا في قلب أور�ا، وأسهم هذا  -اإلسالم  -وأمام هذا التحّدي الّدیني الخارجي       

، فاعتنق )13(التحدي �شكل م�اشر في رتق حالة التمّزق، فحصل تقارب بین (أور�ا الرومان�ة) و(أور�ا البر�رّ�ة)
و�عض الّسالفیین الد�انة المس�حّ�ة، وانقضت أ�ام الحروب المحلّ�ة في أور�ا، وكان لنشاط  النورمندّیون والهنغار�ون 

أثره على المجتمع األورّ�ي فقد استطاع أن ُ�غّذي  -المدفوعین �التعصب الدیني والِعرقي  -المستشرقین اإلس�ان 
العب والمسلمین. �قول المستشرق  إحساس الغرب تجاه الشرق �ضروب من التعّصب العرقي والثقافي والّدیني ضدّ 

ر�تشارد سوذرن : " و�مكن القول إّن أكثر أخ�ار وأفكار األور�ّیین عن المسلمین في القرون األولى للعصور 
 .)14("كانت إس�انّ�ة المنشأالوسطى 

من  وأسفرت أور�ا عن وجهها المس�حي، وتحركت لتقاتل جن�ًا إلى جنب مع اإلس�ان الستعادة األندلس      
. وكانوا �سّمونهم بـ (السراسنة )15(المسلمین الذین وصفوهم �أنهم مجرد كارثة مثلهم كمثل الشعوب البر�رّ�ة األخرى 

Saracenusوهي كلمة یونان�ة أطلقها اإلغر�ق على ق�ائل )16() أي ساكني الخ�ام الذین یهددون طرق التجارة .
وقد توسع مدلولها �عد الم�الد وال س�ما في القرن الرا�ع عر��ة كانت تق�م في �اد�ة الشام وفي طور سیناء، 

والخامس والسادس، فأطلقت على العرب عامة، وشاع استعمالها في القرون الوسطى حیث أطلقها النصارى على 
(عرب  جم�ع العرب، وأح�انًا على جم�ع المسلمین. ومازال األور�ّیون �ستعملونها في االنجلیز�ة في موضوع

 .)17(تى الیومومسلمین) ح
اّت�عت الكن�سة خطة مدروسة �عنا�ة من شأنها أن تهّیئ الشعوَب األور�ّ�ة  (الكفر/اإل�مان)ه�ًا مع ثنائ�ة وتما      

لقبول فكرة الحمالت الصلیب�ة على الشرق، فقبولهم بها �عني أن الكن�سة سوف تتخّلص من أزماتها الداخل�ة، ومن 
من كثرة الحروب الداخل�ة، وما نتج عنها من ح�اة الفقر والبؤس التي �ع�شها على أنفسهم، و  انقسام األور�یین

  الغرب األور�ي . 
وحتى تتخلص الكن�سة من كل هذه األع�اء دفعة واحدة وّجهت أّوًال المستشرقین ل�عملوا على تسم�م العقل الغر�ي 

�أّنه عدّو  ضّد العالم اإلسالمي عن طر�ق التشو�ه المتعّمد لتعال�م اإلسالم وُمُثله العل�ا فوَسَمت الرسول 
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وصّورت الدین اإلسالمي على أنه دیٌن یدعو إلى ع�ادة الّشهوة المس�ح، ووصفت المسلمین �أنهم َكَفَرة أشرار، 
معنى . و�ؤكد على هذا ال18(وٕالى القّوة والوحش�ة، كما یدعو إلى إقامة الشعائر الدین�ة بدًال من تطهیر القلب

]  نس�ة للقرون الوسطى إن المعاینة التي أخِضعت لها األدب�ات القروسط�ة [المستشرق (تییري هتش) ف�قول: "
 .  )19(ُتظهر على الُخصوص أّن تداول الّصور الُمسیئة إلى اإلسالم ناجٌم عن سوء النّ�ة أكثر منه عن الجهل

أعلن  -حسب اعتقادهم  -و�عد أن نجحت الكن�سة في توج�ه أنظار الغرب (المؤمن) إلى الشرق (الكافر)       
عقده مع األساقفة لمناقشة أحوال الكن�سة  عِقب اجتماع دیني -م) 1099 -م 1088ال�ا�ا أور�ان الثاني (
. وحّرض المس�حیین )20(م)1095. نوفمبر. 27عن بدا�ة الحملة الصلیب�ة األولى في ( -الكاثول�ك�ة المترّد�ة 

. وعلى ذلك فإن )21(الشر�ر الذي كان �متلك األرَض المقّدسة -الذي وصفه  -على أن �شّنوا الحرب على الجنس 
 حمالت مقّدسة ألنها تمّثل حرب اإل�مان ضّد الُكفر . - الثاني �حسب ال�ا�ا أور�ان -انت الحمالت الصلیب�ة ك

واستمّرت  أواخر القرن الحادي عشر الم�الدي بدأت الحمالت الصلیب�ة في (أواخر القرن الخامس الهجري)      
في وقت كان الضعف یدّب في أوصال دي (أواخر القرن السا�ع الهجري)، حتى أواخر القرن الثالث عشر الم�ال

 . )22(الدولة الع�اس�ة في �غداد، والفاطم�ة في القاهرة، والسلجوق�ة في الشام وآس�ا الصغرى 
اتفق المؤرخون على تقس�م الحمالت الصلیب�ة إلى تسع حمالت متقطعة على العالم اإلسالمي كانت أوالها       

م) وانتهت �فشلها في نفس 1270وآخرها نحو تونس سنة (م) 1096نحو ساحل الشام و�یت المقدس سنة (
 . )23(العام

و�رجع تتا�ع الحمالت الصلیب�ة إلى نجاح الحملة الصلیب�ة األولى في َجعِل األور�یین َیْخطـُون ألول مرة       
دین�ة إلى قض�ة الحواجز القائمة بین الوال�ات والق�ائل والط�قات، مدفوعین �الحماسة والزهو، فارتفعت الرا�طة ال

 .  )24(مشتركة بین جم�ع األور�یین على السواء، وهذا المفهوم خلق بدوره المفهوم الثقافي ألور�ا
هكذا؛ غّذت الحروب الصلیب�ة أس�اب العداء بین الشعوب، كما غّذت الخ�ال الغر�ي �فاعل�ة تعّصب       

ضّد الشرق اإلسالمي، وقد ُوِجدت تجّل�ات ذلك الخ�ال ف�ما ظهر من مروّ�ات شعبّ�ة  (عرقي/ ثقافي/ دیني)
 .)25( غر�ّ�ة جعلت من العر�ي اإلسالمي كائنًا قاس�ًا، منحرفًا، كافراً 

لقد مثلت الحروب الصلیب�ة أضخم محاولة في العصور الوسطى لفتت أنظار الغرب األور�ي إلى الشرق       
الجتماع�ة واالقتصاد�ة عنها العدید من اآلثار على الجانبین الشرقي والغر�ي في الجوانب االعر�ي. كما نتج 

تصال �الحضارة العر��ة في میدان الحضارة نتیجة لالكان غیر أن أهم ما تأثر �ه الغرب األور�ي والس�اس�ة؛ 
الصلیب�ة فرصة االتصال . فقد كانت أور�ا غارقة في ظلمة العصور الوسطى، وأتاحت لها الحروب اإلسالم�ة

اإلسالم�ة إلى أور�ا عن طر�ق الحضاري مع الشرق مما ساعد على انتقال كثیر من مظاهر الحضارة العر��ة 
: " نزاع عظ�م بین أقوام من الهمج ذا الصراع الصلیبي اإلسالمي �أنهه "غوستاف لو�ون ". و�صف الصلیبیین

  .  )26("التار�خوحضارة ُتَعدُّ من أرقى الحضارات التي عرفها 
 أّنها لم تكن المنفذ األّول الَّ إوعلى الرغم من أثر الحروب الصلیب�ة في انتقال الحضارة اإلسالم�ة إلى أورّ�ا       

 -هـ 93مّدة ثمان�ة قرون ( -أور�ا  وهي جزء من -لهذا االنتقال، فقد س�قتها األندلس، حیث �قیت 
 :عبر ج�ال البرانس. وفي ذلك تقول �قه إلى أورّ�اوجد طر م) میدان إشعاٍع حضاري 1492 -م711هـ/898
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: " ولم تكن بلدان شمال أس�ان�ا على صلة �األندلس في الجنوب فحسب بل أ�ضًا على صلة دائمة "ز�غر�د هونكة"
�ة سببلدان أورّ�ا س�اس�ًا وتجار�ًا . ولم تكن البرانس لتمنع تلك الصالت، ومن هنا وجدت الحضارة العر��ة األندل

�أنهم كانوا �فخرون �أنهم ال  -في تلك الحق�ة  -. و�صف غوستاف لو�ون األور�یین 27("طر�قها إلى الغرب
�قرأون، وأن همجیتهم دامت زمنًا طو�ًال من غیر أن �شعروا بها، وأّنهم لم یبدأوا في المیل إلى العلم إال في القرن 

 .   )28(الحادي عشر الم�الدي
تراوحت بین النصر والهز�مة،  -شأنها شأن الكثیر من الحروب  -وعلى أي حال؛ فإن الحروب الصلیب�ة       

فكان الصلیبیون ینتصرون ف�ستقرون، أو ینهزمون فیرحلون، لكن هذه الحروب كانت تجر�ة عم�قة أعطت أورّ�ا 
ف الذي كان على اإلسالم أن یبدو �ه في أعین وعیها الثقافي، وكذلك وهبتها وحدتها، كما أنها ه�أت اللون المز�ّ 

، لذلك فإن ّعداء المسلمین للغرب لم �كن أصًال من أصول الدعوة اإلسالم�ة وال تحّوًال في مسارها، )29(األور�یین
والشواهد كثیرة من التار�خ على تسامح اإلسالم مع الشعوب واألد�ان األخرى، وعدم مناصبتها العداء، لكن َعداء 

 كان رّد فعٍل لطب�عة الغرب العدائ�ة . -�عد الحروب الصلیب�ة  -ین للغرب المسلم
و�ینما كانت الحروب الصلیبّ�ة بین المّد والّجزر،  : ظهور الدولة العثمان�ة، واستمرار الّصراع بین الشرق والغرب

ّنّ�ة ا -یرتفع أواُرها حینًا و�خبو حینًا آخر، ظهرت على ساحة األحداث الدولة العثمان�ة  لتتزعم العالم  -لسُّ
 اإلسالمي، وتقف في مواجهة النزعة األور�ّ�ة التوسع�ة .

طرفین نشأت هذه الدولة في المنطقة الفاصلة بین العالم اإلسالمي والدولة البیزنط�ة، واستفادت من ضعف ال      
، وخالل السنوات الالحقة تمكن م)1344. تمكنت من العبور إلى أورّ�ا الشرق�ة سنة (فتوّسعت في االتجاهین معاً 

. ثم استطاعوا أن �فتتحوا )30(العثمانیون من فتح أغلب �الد البلقان، وساهموا في نشر اإلسالم في أور�ا
م) و�افتتاحها سقطت اإلمبراطور�ة 1481-م1451م) على ید السلطان محمد الفاتح (1453القسطنطین�ة سنة (

انت س�اسة التسامح الدیني التي اّت�عها السلطان محمد الفاتح سب�ًا في البیزنط�ة التي دامت أحد عشر قرنًا، وك
. كما تمكن العثمانیون من إلحاق الهز�مة �الش�عة الصفوّ�ین �ا الدولة البیزنط�ة إلى اإلسالمدخول الكثیر من رعا

ذلك على أغلب م)، وٕا�قاف المّد الش�عي نحو العراق، لی�سطوا س�طرتهم �عد 1514في موقعة جالدیران سنة (
 -آس�ا  -ال�الد العر��ة، و�ذلك �كون سلطانهم قد امتّد ل�شمل أنحاء واسعة من قارات العالم القد�م : أور�ا 

 . )31(أفر�ق�ا
واستمّرت الدولة العثمان�ة في فرض وجودها في القارات الثالث، وهابتها الدول األور��ة، وكسبت وّدها لعّدة       

عة حدثت في أور�ا كانت سب�ًا في بدا�ة عصر النهضة فیها، هذا العصر الذي �عتبره قرون . لكن تطورات واس
 المؤرخون فاصًال بین التار�خ الوس�ط والتار�خ الحدیث، وذلك في الجوانب التال�ة، وعلى النحو التالي :

: كانت اللغة الالتین�ة هي لغة الكتا�ة في العصور الوسطى فاتجه األور�یون إلى إح�اء اللغات  في جانب اللغة -
 .)32(الوطن�ة فانتشرت هذه اللغات وأص�حت هي اللغات الرسم�ة الحال�ة، مثل اللغة الفرنس�ة واالنجلیز�ة، وغیرها

�عد الثورة علیها فتزعزع   -ر الفكري التي كانت تمنع التحر  -: انحسرت سلطة الكن�سة  في الجانب الدیني -
 .)33(مركزها ومركز ال�ا�ا معاً 
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: قضت الحروب الصلیب�ة على كثیر من أمراء اإلقطاع  انه�ار النظام اإلقطاعي، وظهور النظام البرجوازي  -
حة، فنشطت إلى التجارة والصناعة بدًال من الفالها انصرف كثیر من الفالحین ممن شاركوا فیو الذین أسهموا فیها، 

حركة التجارة، وترتب على نشاطها ظهور المدن، ومن ثم ظهرت ط�قة جدیدة في المجتمع األور�ي وهي ط�قة 
 .)34(البرجواز�ة

: كان أحد أهم عوامل نجاح الحركة الفكر�ة اختراع الط�اعة، مما أدى إلى غزارة اإلنتاج العلمي  الجانب الفكري  -
فضلها في رعا�ة نهضة العلوم والفنون، فلم تُعد هناك مدینة في أور�ا منذ القرن ، كما كان لنشأة المدن )35(المطبوع

الثاني عشر الم�الدي فصاعدًا إال و�ها مدرسة، وانتقلت مراكز التعل�م من المؤسسات الكنس�ة واألدیرة إلى مدارس 
 .)36(المدن، فانتعشت على ید المدن وسكانها من البرجواز�ة الحركة الفكرّ�ة

 -فرنسا  -: نجحت الدول األور��ة في إقامة دول قوم�ة مستقلة وحدیثة مثل : انجلترا  الجانب الس�اسيفي  -
 . )37(وأس�ان�ا ، معتمدة في ق�امها على دعم الط�قة البرجواز�ة لحكومتها

 : ترتب على نشاط حركة الكشوف الجغراف�ة ازدهار اقتصاد الدول األور��ة ل�ص�ح في الجانب االقتصادي -
االقتصاد هو أساس الس�اسة العالم�ة التي سادت العالم �عد ذلك . وقد مّهدت حركة الكشوف الجغراف�ة إلى 

 .)38(انتشار التجارة األور��ة في أنحاء العالم، وهو ما أدى ف�ما �عد إلى حركة االستعمار
 اعها مع الدولة العثمان�ة .وكان كل هذا الحراك من أبرز األس�اب التي قلبت المواز�ن إلى صالح أور�ا في صر 

بینما كانت الدول األور�ّ�ة تتكتل س�اس�ًا واقتصاد�ًا، وتأخذ  :سقوط الدولة العثمان�ة واحتالل الوطن العر�ي
�أس�اب النهضة؛ كانت أ�ضًا تكّون التحالفات الدولّ�ة ضّد العثمانیین، وتحّرض الدول والمقاطعات الخاضعة 

عل�ه وٕاشعال الثورات ضّده، مع تقد�م الّدعم الس�اسي والعسكري لها. وكل ذلك  النتفاضعلى اللحكم العثماني 
كان یتم �م�اركة ال�ابو�ة . و�اإلضافة إلى الحرب الس�اس�ة والعسكر�ة، شّن األور�ّیون حر�ًا فكرّ�ة على الدولة 

ووصفوه �الخشونة والقسوة العثمانّ�ة حمل لواءها المستشرقون فنشطوا في نسج االفتراءات حول الحكم العثماني 
. من مثل اّدعائهم بذ�ح الدولة العثمان�ة لرعا�اها، وٕاعدام المثقفین، )39(والجبروت، ونسبوا له أفعاًال لم یرتكبها

لسقوط القسطنطین�ة �أنه ال یرجع  -الُمضحك  -وعزل المنطقة العر��ة عن الحضارة والتقّدم، وأ�ضًا مثل تبر�رهم 
مانّ�ة، وٕانما ألن حام�ة إحدى األبواب نسیت أن تغلق ال�اب فانتهز العثمانیون الفرصة ودخلوا إلى قّوة الدولة العث

 !!! . )40(من ذلك ال�اب
وِممَّا ساعد الدول األور��ة في حر�ها على العثمانیین أن الدولة العثمان�ة بدأت في الضعف والتدهور منذ       

یرة ال یتسع المجال لذكرها، لكن أهّمها أنها ارتكبت خطأ فادحًا أواخر القرن الثامن عشر الم�الدي ألس�اب كث
م) فعّجلت هذه المشاركة �سقوطها، فقد انضّمت الدولة 1918 -م1914�مشاركتها في الحرب العالم�ة األولى (

ألة بلغار�ا) فلما انهزمت هذه الدول؛ ظهر مصطلح (المس -النمسا والمجر  -(ألمان�ا حورالعثمان�ة إلى دول الم
الشرق�ة) الذي �عني مصیر الدولة العثمان�ة ووراثة أمالكها. وأجر�ت مفاوضات واتفاق�ات سّرّ�ة بین بر�طان�ا 
وفرنسا وروس�ا تناولت اقتسام األمالك العثمان�ة �ما فیها ال�الد العر��ة، ثم وقعت بر�طان�ا وفرنسا اتفاق�ة (سا�كس 

. كما عقد المجلس األعلى لدول الحلفاء ر��ة، وأخضعتها لالستعماردان العم) و�موجبها تقاسمتا البل1916ب�كو 
م) رسم فیها مستقبل المنطقة العر��ة المبني على 1920إیرلندا) اتفاق�ة (سان ر�مو  -روس�ا  -فرنسا  -(بر�طان�ا 
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ى تقل�ص حدود . وحتى ال �عود العثمانیون لق�ادة العالم اإلسالمي عملت الدول الغر��ة عل)41(التجزئة واالنتداب
 م)1923أكتو�ر  29الدولة العثمان�ة إلى الجمهور�ة الترك�ة �حدودها الحال�ة، وٕاعالن ق�ام الجمهور�ة الترك�ة في (

)42( . 
 �عد الحرب العالم�ة األولى عص�ة ُ كان االنتداب شكًال جدیدًا من أشكال االحتالل، أقّرته  : غزو الوطن العر�ي

واعتمدت هذه العص�ُة ثنائ�ة ة لنشر السالم ومنع الحروب، أمم�ّ  حینذاك كمنظمةٍ  نتحدة التي تكوّ األمم المتّ 
اعتبرت هذه المنّظمة أن كل الدول التي حیث التخلف) كمع�ار للتعامل مع العالم العر�ي واإلسالمي، و  (التحّضر

، وأّن على الدول المتقّدمة كانت تحت سلطة العثمانیین دوًال متخلفة وقاصرة على الق�ام بنفسها على إدارة شؤونها
والمتحضرة أن تساعدها على النهوض والتحّضر، وتأخذ بیدها لتكون قادرة على تسییر أمورها، ولن �كون ذلك إال 

نظام االنتداب الصادر  ني علیهالمیثاق عص�ة األمم وهي المادة التي بُ  22المادة بإجازة االنتداب، فأجازته في 
تكن هذه التسم�ة (االنتداب) في الحق�قة إال تلط�فًا لفكرة الغزو، حتى �مكن قبولها ولم ، م1922 أغسطس 24في 

لدى الشعب العر�ي الذي سئم الضعف والتخلف، و�رنو إلى تحقیق النهضة ولكن حتمًا بیده ول�س بید الغرب. وقد 
ب على الحرب األخیرة أنها لم رتّ المستعمرات واألقال�م التي ت) على أّن : (22نّصت الفقرة األولى من هذه الماّدة (

د تخضع لس�ادة الدول التي كانت تحكمها، والتي تقطنها شعوب غیر قادرة على الوقوف وحدها في األحوال تعُ 
مها إنما هي أمانة مقدسة في عنق القاس�ة للعالم الحدیث �طبق علیها المبدأ القاضي �أن رفاه�ة هذه الشعوب وتقدّ 

 إنّ ونّصت الفقرة الثان�ة على: ( .) هد على الضمانات الكفیلة �االضطالع بهذه األمانةالمدن�ة، و�أن �شتمل الع
أفضل وسیلة لوضع هذا المبدأ موضع التطبیق العملي هو أن �عهد �القوامة على هذه الشعوب إلى األمم 

هذه المسؤول�ة، والتي مة، التي هي �حكم مواردها وتجار�ها وموقعها الجغرافي، في مركز �سمح �االضطالع بالمتقدّ 
هي راغ�ة في قبولها، وأن تزاول هذه القوامة بوساطتهم، بوصفهم سلطات قائمة �االنتداب، وذلك �الن�ا�ة عن 

 . )43( )العص�ة
ة ، وَرَزحت تحت وطأهجمات م�اشرة من الدول الغر��ةالعر��ة واإلسالم�ة ل ةُ ضت األمّ عرّ �عد ذلك؛ ت      

وقد خّلف هذا الغزو آثارًا مقیتة، فقد زاد  كثیٌر من الُبلدان العر��ة، من المح�ط إلى الخلیج،ة دّ سنین عِ  االحتالل
أن الغرب حاول أن �صّور هذا الغزو ورغم  من تخّلف الوطن العر�ي الذي عانى من االضطهاد والفقر والَعَوز. 
واقتصاد�ة دین�ة كانت حر�ًا  -في الحق�قة  -على أنه حرب استعمار�ة تهدف إلى إعمار ال�الد الُمحتلة؛ إال أّنها 

   .  �الدرجة األولى
ظّن الغزاة األور�ّیون أن العرَب أذعنوا واستكانوا لالحتالل �سبب انتصاراتهم السر�عة التي في بدا�ة األمر       

أة من جهة جهة؛ حققوها للوهلة األولى عند اجت�احهم للبلدان العر��ة، وهذه االنتصارات كانت �فعل عنصر المفاج
ومن جهة أخرى كانت ترجع إلى الفارق في العّدة والعتاد وتنظ�م الجیوش األور�ّ�ة، وظّنوا أن العرَب لن تقوم لهم 

�سبب شّدة مقاومة   -�عًضا منه واوٕان حقق - واكثیًرا مما أراد الغزاة  ، لم �حققزمن، إال أنه مع مرور القائمة
ا إ�مانها �عدالة قضیتها، وٕا�مانها �أّن النصر من عند هللا، فإما النصر والحّرّ�ة، واست�سال الشعوب العر��ة، یدفعه

وٕاما الّشهادة وهي إحدى الُحسنیین . فاستطاعت هذه الشعوب �قوة إ�مانها وصدق عز�متها أن ُتكّبد الغزاة خسارة 
ا مع الشعوب العر��ة؛ كانت أكبر فادحة في األرواح والمعّدات، حتى أدركت دوُل االحتالل أّن خسارتها في حرو�ه
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�كثیر من مكاسبها، وأدركت أ�ضًا أنَّ اإلسالم هو مصدُر عز�مة األمة وث�اتها، وهو الذي �غذیها بروح الجهاد، 
فعلموا أّن قوة السالح ال تكفي في مواجهة ُأّمة تؤمن �عقیدة واحدة؛ وتجتمع حول فكر واحد تشّكلت ف�ه ِقَ�ُمها 

بوحدة الّدم، واألرض، والتار�خ، والتراث العر�ي واإلسالمي؛ وأّن كل هذه المقّومات شّكلت سدودًا  ومفاه�ُمها، وتعتزّ 
من�عة وقفت في وجه الغزاة، فكان لزامًا على األورّ�یین التفكیر في هدم هذا البن�ان من أصوله، حتى تتخلخل 

قق للغرب ُهون َخْطُبهم، وتخُبو مقاومتهم، و�تحالعالقة بین المسلمین ودینهم، وتار�خهم، وموروثهم، ووحدتهم، فیَ 
. فَسعوا إلى هذه الغا�ة وهم �ستحضرون وصّ�ة الملك لو�س التاسع (ملك فرنسا) الذي قاد ُمراُدهم �أقّل الخسائر

أن  :" إذا أردتمافتداه قومه وُفّك أسره؛ قال لهمالحملة الصلیب�ة الثامنة، ثم ُهزم في المعركة ووقع في األسر، فلما 
ولكن حار�وهم في عقیدتهم،  -حفقد ُهِزمُتم أمامهم في معركة السال -تهزموا المسلمین فال تقاتلوهم �السالح وحده 

 - فكرّ�ةفي معركة  -جندت الدول الغر��ة الم�ّشر�ن والُمستشرقین فقد . . وهذا ما فعلوه )44(فهي مكمن القوة فیهم"
ووّفرت لهم الدعَم الكامل، وندبتهم للعمل في ال�الد اإلسالم�ة، فتدفقت   ،لمحار�ة تعال�م اإلسالم ووقف انتشاره

الس�ما في مصر  -ال�عثات واإلرسال�ات الت�شیر�ة لنشر المس�ح�ة واللغات األور��ة، ونشطت في إنشاء المدارس 
، ر الثقافة الدین�ةعلى نش اً نص�ّ األكبر كان مُ  اهدهجُ  إال أنّ  ،في نشر التعل�م كبیربدور  تقامالتي  -والشام 

َسْت تعال�م المس�ح�ة، كما َروََّجت لتقّدم وتحّضر أورّ�ا، وطعنت  في اإلسالم، واعتبرته  -�شكل غیر م�اشر  -فدرَّ
سب�ًا م�اشرًا في تخلف البلدان اإلسالم�ة، وكانت هذه المدارس أول خطوة من خطوات االستعمار، كما رّكزت 

الّصحي والخدمات الطبّ�ة المجان�ة، وخاصة في المدن والقرى واألر�اف الفقیرة،  اإلرسال�ات الت�شیر�ة على الجانب
فأنشأت المستشف�ات وأوكلت مهمة الق�ام بإدارتها والعمل فیها لألط�اء الُم�ّشر�ن وللراه�ات. وفي نشاط الم�شر�ن 

: " إّن مهمة م1935ي لقدس للم�ّشر�ن المنعقد ففي مؤتمر ا -رئ�س جمع�ات الت�شیر  -قال صموئیل زو�مر 
الت�شیر التي ندبتكم دول المس�ح�ة للق�ام بها في ال�الد المحمد�ة ل�ست في إدخال المسلمین في المس�ح�ة، فإن 
في هذا هدا�ة لهم وتكر�مًا . إّن ُمهّمتكم أن تخرجوا المسلم من اإلسالم ل�ص�ح مخلوقًا ال صلة له �اهلل، و�التالي ال 

تي تعتمد علیها األمم في ح�اتها . ولذلك تكونون �عملكم هذا طل�عة الفتح االستعماري في صلة تر�طه �األخالق ال
الممالك اإلسالم�ة . لقد هّ�أتم جم�ع العقول في الممالك اإلسالم�ة لقبول السیر في الطر�ق التي سمیتم له ... 

لنشء اإلسالمي مطا�قًا لما أراد له إنكم أخرجتم المسلم من اإلسالم، ولم تدخلوه في المس�ح�ة، و�التالي جاء ا
االستعمار، ال یهتم �عظائم األمور، و�حب الراحة، والكسل، و�سعى للحصول على الشهوات �أي أسلوب، حتى 
أص�حت الشهوات هدفه في الح�اة، فُهَو إن تعلم فللحصول على الشهوات، وٕاذا جمع المال فللشهوات، وٕاذا تبوأ 

ات ... إنه یجود �كل شيء للوصول إلى الشهوات، أیها الم�شرون، إن مهمتكم تتم أسمى المراكز ففي سبیل الشهو 
 .  )45(على أكمل وجه"

مهما في تثبیت  اإلرسال�ات لعبت دوراً والحّق �قال إّن الم�ّشر�ن وٕان لم ینجحوا في تنصیر المسلمین، إال أّن       
فإن لدان العالم اإلسالمي �الفكر والثقافة الغر��ة، و�هذا المعنى عض بأركان االستعمار األورو�ي، وتحقیق اندماج �

ونجحوا  -الت�شیر كان وسیلة خطیرة ومهّمة من وسائل االحتالل . أما الوسیلة األخرى التي راهن علیها األور�یون 
الفكر،  هي االستشراق الذي كان صورة من صور الغزو، ولكن من بوا�ة أخرى خلف�ة، وهي بوا�ة -في رهانهم 

فقد سبق الت�شیَر بزمن طو�ل، ومّهد له، كما مّهد لدول االحتالل، أثناء االحتالل و�عده، فأما أثناءه فقد قّدم الكثیَر 
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من الدراسات عن البلدان المستهدفة �االحتالل، فدرَس شعوَ�ها وثقافتهم وعقیدتهم، وجغراف�ة تلك البلدان، ومواطن 
الحتالل فقد نجح في استالب عقول �عض التالمیذ العرب ممن تتلمذوا في مدارس الضعف والقوة فیها؛ وأما �عد ا

الغرب وتحت إشرافهم، فعادوا إلى بلدانهم یرددون ما ترسخ في عقولهم، ووجدانهم من أن أورّ�ا هي المتن، والعالم 
از األور�ي، و�عتبرون أنفسهم كله هامش كبیر، فكانوا غر�ّیین أكثر من الغر�یین أنفسهم، یناُدون �التطّور على الطر 

 ُروَّاد التنو�ر في البلدان العر��ة .
كما نجح االستشراق إلى حّد كبیر في إعطاء صورة مشّوهة عن اإلسالم للشعب األورّ�ي أوًال؛ فحّد من تدفق       

توّجه االستشراق إلى أبناء األورّ�ّیین للدخول في اإلسالم، حیث أسلم الكثیر منهم إ�ان النفوذ العثماني في أور�اً؛ ثم 
المسلمین الحقًا، فنجح في التأثیر على عقول الكثیر منهم حتى شّكوا في سماحة دینهم، وأصالة تار�خهم وتراثهم، 
فخّفت حّدُة ُمقاومتهم، وتواَكلوا، بدل أن یتوّكلوا، ورُضوا �ما �ظّنون أنه ُقّدر لهم، من الخمول، والفقر، والبؤس، 

اد الواهم �المتحضر األور�ي واالنق�اد األعمى له . وهذا تمامًا ما كانت تسعى إل�ه دول االحتالل والجهل، واالعتق
 كي تحافظ على ت�ع�ة األنظمة والنُّخب حتى �عد انتهاء االحتالل .

ا ما وحتى تتأكد هذه الت�عّ�ة؛ كان لزامًا على الغرب أن �ساهم في بناء ثقافة شعوب ال�الد المحتلة، حتى إذ      
استقلت هذه الشعوب َضِمَن الغرُب استمرار ت�عیتها الثقاف�ة والفكر�ة له، فعملت قوى االحتالل على تأس�س نظام 
تعل�مي في ال�الد المحتلة ینشر ثقافة ولغة وآداب وتار�خ ومظاهر حضارة الغازي المُحتّل، كما أرسلت �عثات من 

اهتمت بهم و�تعل�مهم أّ�ما اهتمام، ل�كّونوا  نخ�ة تحمل الثقافة طالب العرب إلى أور�ا لیدرسوا فیها �المجان، و 
للغرب، وقد نجحت إلى  -�عد استقاللها  -الغر��ة، وتؤمن بها بد�ًال عن الثقافة الوطن�ة؛ فتتكّرس الت�ع�ة العر��ة 

شراق؟ وما هو �المستغر�ین. فما هو االست )الغر��ة(حدِّ كبیر في ذلك. هذا؛ وقد عرفت هذه النخ�ة العر��ة 
 االستغراب؟ .

 الم�حث الثاني
 االستشراق والمستشرقون 

 :  مفهوم االستشراق ، والمستشرقین
في الواقع إن مصطلح االستشراق هو تعبیر أطلقه المفكرون الغر�ّیون على كلِّ الّدراسات المتعلقة �الشرقیین 

. )46(وأد�انهم، ولغاتهم، و�لدانهم، وحضاراتهممسلمین وغیر مسلمین، في كل ما یتعلق �شعو�هم، وتار�خهم، 
 .)47(و�عّرفه �عض المستشرقین تعر�فًا خاّصًا جّدًا �أنه : " علم یختّص �فقه اللغة خاصة "

یتفقون على أن  -الذین تناولوا موضوع االستشراق والمستشرقین  -المفّكر�ن العرب والمسلمین كل و�كاد       
الشرق عمومًا، و�شعوب العالم اإلسالمي على وجه الخصوص ولكّنهم یختلفون في االستشراق اهتماٌم �شعوب 

 ؟ .، وكذلك في تعر�ف المستشرق من هوتعر�فه تعر�فًا ثابتًا وواضحًا ودق�قًا، كما یختلفون في تحدید بدایته
مسلمین منه على امتداد فأما االستشراق؛ فإن تعر�فاته المختلفة تترجم اتجاهات ومواقف المفّكر�ن العرب وال      

مراحله المختلفة، وتوّضح رؤ�تهم له كّل حسب زاو�ة رؤ�اه، وهذه االتجاهات تتراوح بین رفِض، أو ِح�اد، أو تأیید، 
ومن أجل معرفة سبب تعّدد هذه االتجاهات البّد أوًال من توض�ح األطوار التي مّر بها الفكر الغر�ي تجاه العالم 

 ومن ثم توض�ح رّد فعل العالم اإلسالمي ومفّكر�ه تجاه كل طور من أطواره. -�خهمجتمعه وتار  -اإلسالمي 
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 : االستشراقي من المجتمع اإلسالمي، وتار�خه  طوار موقف الفكر الغر�يأ
و�بدأ منذ فتح المسلمین لألندلس  الّطوُر األّول (النشاط الفردي/ ورّد الفعل الّدیني من ِقبل القساوسة) : -
هـ/ 897ومواصلة الفتوحات حتى جنوب فرنسا، واستمّر حتى سقوط األندلس في ید المس�حیین (  م)711هـ/92(

م)، وفي هذا الطور كان الغرب یرى في اإلسالم منارة الحضارة وموطن العلم، وتمّیز هذا الدور بنشاطین 1492
ن، وتبرز في هذا النشاط فردّیین للنصارى؛ أحدهما : �مثله طالب العلم  ِمّمن رغب في تلقي علوم المسلمی

إلى شعو�هم  -في شّتى العلوم  -خصوص�ة االقت�اس من الحضارة اإلسالم�ة، فقد تعلموا ون�غوا، ونقلوا ما تعّلموه 
و�لدانهم؛ والنشاط الفردي اآلخر : �مثله �عض القساوسة الذین اّتجهوا إلى دراسة اللغة العر��ة لیجادلوا المسلمین 

غتهم، لیدُعوهم إلى التنّصر أو على األقل �حاولون إقناعهم ب�طالن دینهم . �قول المستشرق في دینهم وعقیدتهم بل
(رودي �ارت) : "إن بدا�ة الدراسات العر��ة اإلسالم�ة ترجع إلى القرن الثاني عشر الم�الدي . ففي عام 

فینیرابیل�س رئ�س دیر  وسم) تمت ترجمة القرآن ألول مرة إلى اللغة الالتین�ة بتوج�ه من األب بیتر 1143(
، وكان ذلك على أرض أس�ان�ا . وعلى األرض األس�ان�ة وفي القرن الثاني عشر أ�ضا نشأ أول قاموس (كلوني)

ا كبیرة إلنشاء كراسي لتدر�س . وفي القرن الثالث عشر والقرن الرا�ع عشر بذل را�موند اللوس جهودً تیني عر�يال
مخاط�ة  عن طر�ق، ر وفي القرون التال�ة هو الت�شیرالجهود في ذلك العصاللغة العر��ة . وكان الهدف من هذه 

 . )48(ب�طالن اإلسالم واجتذابهم إلى الدین المس�حي"هم قناعالمسلمین بلغتهم وإ 
تعّلموا لغة فتحججوا �أنهم من الدخول في اإلسالم األورّ�یین  نصارى ال منعَ ومن جهة أخرى أراد القساوسة       

عداء للمس�ح الالمسلمین، واّطلعوا على قرآنهم وتعال�م دینهم، وعرفوا أن ال خیر فیها، ألنهم لم یجدوا فیها إال 
وتعّمدوا تشو�ه اإلسالم  -حسب زعمهم  -والمس�ح�ة، فضًال عن تناقض الكثیر من األحكام الشرع�ة، وتضار�ها 

رة محار�ة المسلمین واسترداد أس�ان�ا، لكنهم فشلوا في ذلك لعّدة قرون، وتز��فه في محاولة إلقناع المس�حیین �ضرو 
ثم نجحوا ف�ما �عد في تكو�ن وحدة مس�ح�ة، واستطاعوا استغالل عوامل الضعف التي دّبت في دو�الت المسلمین 

ابو�ة أن تقرع ، وأمرت ال��ة كلها بذلكم) واحتفلت ال�الد النصران1492هـ/ 897وهم منها سنة (خرجفي األندلس لی
 .    )49(احتفاًال بهذه المناس�ةكل كنائس أور�ا 

و�بدأ منذ سقوط األندلس مرورًا �الحروب الصلیب�ة، و�ستمّر حتى سقوط الّطور الّثاني (الغلّو والتطّرف) :  -
العرب  م)، وتمّیز هذا الّطور بتكّون الوحدة األیدیولوج�ة العدائّ�ة ضد1923هـ/1341الدولة العثمان�ة سنة (

والمسلمین في المجتمع الالتیني؛ وشغَل الّشعار الّدیني حّیزًا مهمًا في هذه األیدیولوج�ا، ونشط االستشراق الّدیني 
تحت إشراف الكن�سة، فأّدى ذلك إلى حشد الطاقات والجهود لشّن الحروب الصلیب�ة . كما تمّیز هذا الطور ببروز 

ن السادس عشر والسا�ع عشر، حیث ضاعف الغرب من اهتمامهم �الثقافة المدارس االستشراق�ة الحدیثة في القرنی
العر��ة واإلسالم�ة فأنشئت مدارس لتعل�م اللغة العر��ة، وكراسي اللغة العر��ة في الجامعات الغر��ة، وانتشرت 

 .)50(ط�اعة الكتب العر��ة
و�بدأ هذا الطور من سقوط الدولة  : الُمصاحب لالحتالل) -الّطور الثالث (االستشراق األكاد�مي الُمّنظم  -

العثمان�ة، و�ستمر إلى وقتنا الحاضر، وفي هذه الفترة الزمن�ة تحّول االستشراق من معناه الضّیق إلى معنى أوسع 
حیث تطور ونما؛ ولم �عد قاصرًا على مجال واحد(اللغة والدین) فتعددت مجاالته لتشمل كل ماله عالقة �الشرق 
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على وجه التحدید . وأص�ح االستشراق أكثر تنظ�مًا، وانتشارًا، وأخّف حّدة من حیث ص�اغة  و�العالم اإلسالمي
تدعمه الدول  -ول�س من حیث توّجهاته المناهضة لإلسالم وشرائعه وحضارة شعو�ه  -أفكاره وع�اراته فقط 

 .   والمؤسسات الغر��ة، وتخصص له میزان�ات تكفل استمراره في األداء على الوجه األكمل
و�تمّیز هذا الطور �استمرار التعّصب والعداء الّدیني األور�ي لإلسالم رغم ثورة األور�یین على الكن�سة،       

وانتقال أور�ا من عصر التخلف إلى عصر النهضة، �قول المستشرق الروسي (جورافسكي): "... في أثناء 
َر عال�ة في القرنین التاسع عشر والعشر�ن، شغَل االحتالل االستعماري لعدد كبیر من الدول، والذي جرى بوتائ

الّشعار الّدیني حّیزًا مهمًا في األیدیولوج�ا الغر��ة االستعمار�ة . وهو ما حصل في احتالل الفرنسیین للجزائر سنة 
. كما أّن )51(م) الذي وصفه مطران �ار�س في تلك الفترة �أنه : "انتصار للمس�ح�ة على اإلسالم"1830(

خطیَر�ن كانا وما زاال یؤثران سل�ًا على العالم  -أیدیولوجیَّین  -االستشراق في هذا الّطور أسفر عن توّجهین 
 اإلسالمي؛ ُهما : التغر�ب، والعلمان�ة . 

 : مراحل رّد فعل العالم اإلسالمي ومفّكر�ه تجاه مواقف الفكر الغر�ي االستشراقي
نبهار (الصدمة الحضار�ة) : على الرغم من أن اإلمبراطور�ة العثمان�ة وفي مرحلة مرحلة اال : المرحلة األولى

فحملت على عاتقها حما�ة اإلرث  -المتهالك  -مفصل�ة من تار�خ األّمة، تصّدرت المشهد في العالم اإلسالمي 
البّد من اإلقرار �أّن العالم  اإلسالمي إجماًال، وأرَست دعائم وحدة العالم العر�ي واإلسالمي، وحفظت ك�انه؛ إال أّنه

العر�ي واإلسالمي عاني من حالة من الركود الحضاري جّراء انغالقه داخل حدود اإلمبراطور�ة العثمان�ة فانعزل 
عن المؤثرات الحضار�ة التي مّرت على أور�ا، ولم تتعرف المجتمعات العر��ة الخاضعة للنفوذ العثماني إال على 

أ حولها من تطورات حضار�ة، في حین أن الثورة الصناع�ة في أور�ا قد بلغت غایتها، وآتت النزر ال�سیر ِمّما �طر 
 ثمارها، فأص�ح الفارق الحضاري شاسعًا بین العالم الغر�ي والعالم الشرقي .  

فلما نشطت حركة االحتالل الغر�ي للعالم العر�ي واإلسالمي، وأدركت شعوب العالم اإلسالمي مدى اتساع       
لفجوة الحضارّ�ة بین العاَلَمین الغر�ي والشرقي، انعكس هذا اإلدراك على �عض ش�اب األمة العر��ة اإلسالم�ة ا

فتأثروا سل�ًا �الحضارة الغر��ة؛ وصّدقوا ما یرّوج له �عض المستشرقین المتعصبین من أن اإلسالم �قف وراء تخلف 
خص�ة والفكر�ة، وتبّنوا أفكارهم؛ وتلقفوها متأّثر�ن بهم، العرب والمسلمین �ما �حمله من قیود على الحر�ات الش

وتّمت االقت�اسات الطو�لة من إنتاجهم بلغاتهم، وصلت إلى نقل إنتاجهم الفكري وترجمته إلى اللغة العر��ة، ومن 
ر�ن هوى ثّم نس�ة جزء كبیر منه إلیهم، ور�ما انتحاله. و�عض هؤالء المتلّقفین كانوا أشّد من المستشرقین والم�ش

، واستضافتهم تشرقین واالحتفاء بهموعصب�ة وعداء ظاهرًا للسّنة وأهلها. وفي هذه المرحلة جرى تكر�م المس
�ة �شاركون في الجامعات العر��ة في القاهرة ودمشق و�غداد، وصاروا أعضاء في المجامع العر��ة العلم�ة واللغو 

 .  )52(غو�ةالفكري، و�قّدمون أ�حاثهم العلم�ة واللصنع القرار 
: " حركة علم�ة َعنیت وما تزال ُتعنى بدراسة المدن�ات الشرق�ة : ما التوّجه ُعرَِّف االستشراق �أنه ووفق هذا      

ّغبر منها وما حضر، وما ُطمس ذكره وما استقّر، و�ما خلفته تلك الحضارات من قوى روح�ة وآثار فكرّ�ة وأدب�ة 
الحضارات القد�مة، و�ما فیها من شعوب وأجناس ومذاهب ومدارس، وما إلى ذلك وفنّ�ة ودینّ�ة، و�ما یتصل بهذه 

 . )53(كله من أثر ظاهر ناطق شاهد على الح�اة ال�شر�ة الحضر�ة ، وهو خلیق �أن ُنحی�ه نشرًا وط�اعة "
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ن وانتبهوا لما وفي هذه المرحلة استفاق كثیر من المفكر�ن اإلسالمّیی : المرحلة الثان�ة : (الصحوة أو االكتشاف)
 م�ح�كه االستشراق من أسالیب تدعو إلى الت�ع�ة للغرب كلَّ َمن یرغب في التطور الفكري والثقافي فردًا كان أ

جماعة، فنشطوا في التصّدي لالستشراق، والتحذیر من أخطاره على األمة االسالم�ة، فانطلقت في هذه المرحلة 
حركة تؤصل الثقافة العر��ة اإلسالم�ة والفكر والعلم المنبثقین عنها، وحاولت توض�ح مفهوم االستشراق ومنطلقاته 

. ووصفوا المستشرقین �أنهم یتعاطون مع الموضوعات )54(وأهدافه وأغراضه، الس�ما في مجال االستشراق الس�اسي
المتناولة من منظور شخصي ومصلحي، و�تصّرفون في فهم النصوص وترجمتها، ونقلها إلى لغاتهم حسب 

لتوّجه . وعملوا على إث�ات أن ضرر المستشرقین أكثر من نفعهم، و�مّثل هذا ا)55(أمزجتهم وتصوراتهم الخاصة
: " الفعال�ة االستشراق�ة ممارسة عقل�ة غر��ة، تكشف مظهرًا من مظاهر العقل الغر�ي اقالتعر�ف التالي لالستشر 

في إعادة صوغ (اآلخر) على وفق رؤ�ة محددة، وعبر منظور خاص؛ ألن لالىستشراق فلسفته التي �ستمدها من 
الغر�ي ... و�ن�غي التأكید على البن�ة الثقاف�ة الغر��ة التي ترتب األمور أو تعید ترتیبها، �ما یوافق منظور العقل 

أن النشاط االستشراقي ل�س فعال مجردا عن مضامینه الغر��ة، وهو ل�س فعل أفراد دفعهم حب المعرفة لجعل 
 .)56(الشرق موضوعا غر��ا، إنما هو ضرب من الممارسة الفكر�ة التي اقتضتها حاجة العقل الغر�ي"

ظهر في هذه المرحلة َمن �الغ في النقد السلبي وعمَّم النظرة التآمر�ة على  :المرحلة التار�خ�ة الثالثة (الغلّو) 
ضرٌر  -تعم�مًا  -االستشراق �شمولیته، واتهم المستشرقین جم�عهم �أنهم عمالء للحكومات المستعِمرة، وأنهم 

لك بن نبي : " إن .  �قول ما )57(و�الٌء ال نفع منهم، وأّن التعاون معهم هو نوع من مواالة الیهود والنصارى 
و�صفه النابلسي �أنه: "مشروع متكامل ُمحّدد  )58(اإلنتاج االستشراقي كله كان شرًا على المجتمع اإلسالمي"

المنطلقات والغا�ات، و�الّتالي فإن أّ�ًا من المستشرقین لم یتعامل مع تراثنا تعامًال فردّ�ًا، وٕانما كان هذا التعامل 
لذلك فهو مشروع انتقامي فاقد لصفات الموضوع�ة والح�اد العلمي، والقدرة على  داخًال في إطار مشروع كّلي .

 .   )59(احترام النتائج الحق�ق�ة"
تسیر  -مكرر  -وثّمة مرحلة أخرى �مكن تصن�فها �المرحلة الثان�ة  : المرحلة الرا�عة (التعا�ش واالنسجام التاّم)

مرحلة التعا�ش، أي االنسجام الّتام مع أفكار المستشرقین، من دون في خط مواٍز مع المرحلة الثان�ة والثالثة، وهي 
لواَء الدفاع عن  -م �المتنّور�ن أو التنو�رّ�ین وُهم َمن �سّمون أنفسه -نقد أو رفض، فحمل ُرّواُد هذه المرحلة 

عّدة في الثناء على المستشرقین، ورّددوا أفكارهم ورّوجوا لها في األوساط العلم�ة والثقاف�ة، وُنشرت لهم تآلیف 
لوالها لضاع وما وصل  -حسب وصفهم  -المستشرقین واإلشادة بنتاجهم، ور�ط مصیر تار�خنا �مجهوداتهم التي 

إلینا . و�ّتهمون من ینتقد المستشرقین انتقادًا سلبّ�ًا �المنغلقین فكرّ�ًا . �قول عاطف العراقي : " ال یخفى علینا أن 
دي في األغلب األعم إلى الهجوم على المستشرقین ... واالنغالق یؤدي إلى الظالم، االنغالق الفكري هو الذي یؤ 

؟ . إن المستشرقین نصدر علیهم تلك األحكام الظالمة واالنفتاح یؤدي إلى النور . ماذا فعل المستشرقون حتى
 .)60(كانوا دعاة للحضارة، دعاة للعلم ، دعاة للنور ... "

ن اّتخذ موقفًا محایدًا فعّرف االستشراق �أنه : " علم الشرق، أو علم العالم الشرقي" ومن المفّكر�ن العرب مَ       
وأّما المعنى الخاص فهو:"الدراسات الغر�ّ�ة المتعلقة �الشرق اإلسالمي في لغاته وآدا�ه وتار�خه وعقائده وتشر�عاته 

. وكذلك �قول المفكر العر�ي عمر فّروخ : " ل�س االستشراق عدّوًا لإلسالم وللغة العر��ة )61(وحضارته بوجه عام"
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. هناك نفر من المستشرقین مثل نفر مّنا أ�ضًا قصدوا أن ُ�سیئوا إلى اللغة العر��ة وٕالى اإلسالم �عوامل من 
فة االسالم�ة واللغة العر��ة خدمة جلیلة الس�اسة االستعمار�ة، كما أن هناك نفرًا آخر�ن من المستشرقین خدموا الثقا

لم �كتب للعرب أنفسهم أن �قوموا �مثلها . وهنالك في المستشرقین (كما نجد في ط�قات كثیر�ن من ال�احثین) َمن 
. وعلى ذلك فإن العّلة في المستشرقین، ول�ست )62(كانوا أشخاصًا عادّیین في علمهم وفي جهدهم وفي غا�اتهم"

 في االستشراق .
وفي رأیي أن عدم اتفاق المفّكر�ن والمؤّرخین العرب والمسلمین على تعر�ف واحد لالستشراق راجع  إلى       

صعو�ة إیجاد تعر�ف ثابت لشيء متغیر، فالتعر�ف جامد، والمعّرف إذا كان متغّیرًا فإنه سیخالف تعر�فه متى ما 
یتطلب أن  -أي شيء  -أدّق إّن تعر�ف الشيء  تغیرت خصائصه، ف�ص�ح التعر�ف غر��ًا عن الُمعّرف، و�معنى

تكون خصائصه َمبنّ�ة على قواعد صح�حة وثابتة، وطب�عة االستشراق في تغیر مستمر، فهو متعّدد األغراض، 
مت�این األهداف، مختلف الطب�عة، دراساته غز�رة، مجاالته متنوعة، ومتغّیر دائمًا �حسب الزمان والظروف التي 

ن مراحله، كما أن المستشرقین أنفسهم مختلفون في وجهات نظرهم، وفي أیدیولوج�اتهم، تصاحب كل مرحلة م
  .األخرى لد�ه اندفاع علمي حق�قي لفهم الثقافات فمنهم المتعصب، ومنهم المعتدل، ومنهم َمن 

عل�ه فإنني لذلك لم یتفق ال�احثون على تعر�ف واحد ثابت ودقیق لالستشراق، وفي ظّني أنهم لن یتفقوا، و       
 سوف أحاول أن أعرض مفهوم االستشراق ول�س تعر�فه .   

مفهوم االستشراق، یجب أن نتعرف على سبب تسمیته بهذا االسم، موضوع قبل الولوج في  : مفهوم االستشراق
ذا وقد اتفق المفكرون المسلمون والغر�ّیون على أن لفظ إستشراق �عني : طلب علوم الشرق، لكنهم لم �حددوا لما

اختیرت لفظة الشرق تحدیدًا على الرغم من أن العالم اإلسالمي ال �قع إلى شرق أور�ا ؟. وفي هذا الّصدد یتساءل 
ما معنى كلمة شرق في هذا المقام �الذات؟. الظاهر المستشرق (رودي �ارت) عن معنى لفظة (شرق) ف�قول : " 
ینا، نحن األلمان، �عني العالم الّسالفي، العالم الواقع أن اسم الشرق تعرض لتغییر في معناه، فالشرق �الق�اس إل

خلف الستار الحدیدي . وهذه المنطقة تختص بها علم�ًا �حوث شرق أور�ا. أما الشرق الذي یختص �ه 
االستشراق؛ فمكانه جغراف�ا في الناح�ة الجنو��ة الشرق�ة �الق�اس إلینا. والمصطلح یرجع إلى العصر الوس�ط، بل 

ر القد�مة، إلى الوقت الذي كان ف�ه ال�حر المتوسط �قع كما قیل في وسط العالم، وكانت الجهات إلى العصو 
األصل�ة تتحدد �النس�ة إل�ه. فلما انتقل مركز ثقل األحداث الس�اس�ة �عد ذلك من ال�حر المتوسط إلى الشمال �قي 

كذلك تعرضت لفظة  : ". ثم �قول)63("مصطلح الشرق رغم ذلك داًال على الدول الواقعة شرق ال�حر المتوسط
(الشرق) في أعقاب الفتوحات العر��ة اإلسالم�ة لتغییر آخر في معناها، أو إذا شئنا دّقة أكثر، تعّرضت التساع 
في نطاق مدلولها، حیث امتدت الفتوحات اإلسالم�ة من ش�ه الجز�رة العر��ة في اتجاه الشمال والشرق والغرب 

بلدان شمال أفر�ق�ا دینًا ـ وتعّرب أهلها تدر�ج�ًا، وهم األق�اط في مصر والبر�ر غر�ها، أ�ضًا، واستوطن اإلسالم 
ومنذ ذلك الحین تعتبر مصر و�لدان شمال أفر�ق�ا ضمن الشرق، و�ختّص �ه االستشراق الذي من المفترض أن 

مستق�م المقصود منه یختّص �البلدان الشرق�ة دون غیرها. ومهما �كن من أمر؛ فإن االسم ال یبّین بوضوح 
  . )64("�الض�ط، والمهم هو الموضوع ذاته
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وألن المهم هو الموضوع ذاته؛ فقد بدأ االستشراق �شكل عام بتوّجه فكرّي غر�ّي محّدد نحو الشرق، ثم       
ّبر عن فكرتها تعّددت مجاالته، فكان له دور مؤثر في التار�خ والفكر العر�ي قد�مًا وحدیثًا، ارت�ط أّوًال �الكن�سة، وع

تجاه الشرق، و�عد انحسار دور الكن�سة ارت�ط �االحتالل عقب عصر النهضة؛ فَس�قه ومّهد له؛ وواك�ه ورّوج له؛ 
و�قي �عده لیُنوب عنه، ورغم ثورة األورّ�یین على الكن�سة ورفضهم له�منتها؛ إال أّن االستشراق ظّل �مارس 

ق عقیدة، وتار�خًا، وحضارة . ثم تحّول في العصر الحدیث إلى ظاهرة العصبّ�ة الّدینّ�ة في كّل ما یتعلق �الشر 
معرف�ة واسعة االنتشار، ساهمت �شكل رئ�س في إح�اء ونشر التراث العر�ي واإلسالمي، في الوقت الذي كاد ف�ه 

مستشرقین، هذا التراث أن �ض�ع �سبب ركود األّمة وتأخرها عن خدمة تراثها علم�ًا وماّد�ًا، وهذا فضل ُ�حسب لل
ال ینكره إال جاحد، وقد بلغ انبهار �عض المفكر�ن العرب بجهود المستشرقین إلى الحد الذي قالوا ف�ه : "إن 

لم یتوقف  -ظاهرة االستشراق  -. لكّن نشاط هذه الظاهرة )65(المستشرقین قد فهموا اإلسالم أكثر من فهم أهله له"
سلطة تمثیل، أو إعادة إنتاج ُمستمّدة من مستو�ات �حث�ة وثقافّ�ة، عند حدود المعرفة؛ بل حّول هذه المعرفة إلى 

تحكمها النزعة االستعالئّ�ة، واإلحساس �التفّوق الِعرقّي، فضًال عن التفّوق الثقافي، وهذا اإلحساس �التفّوق جعل 
تها من أغلب الدراسات االستشراق�ة للشرق تمث�ًال له ال انعكاسًا لواقعه، وقد مارست هذه السلط ة المعرف�ة قوَّ

دتها الظروف المرحل�ة، واإلقل�م�ة، والس�اس�ة، واالقتصاد�ة . واالستشراق یتقابل مع )66(�أسالیب مختلفة، حدَّ
 ا�ة أي آس�ا وٕافر�ق�ا، و�مّثل ثقاف�ً ا األقال�م غیر األورو�ّ �مّثل جغراف�ً موضوعه (الشرق) في عدة معاٍن، فهو : 

ا ا األجناس التي تختلف عن الجنس األب�ض، ولغو�ً �ة المس�ح�ة، وعرق�ً الثقاف�ة األورو�ّ النطاق الخارج عن اله�منة 
 .)67(ا ما �طلق عل�ه اسم العالم الثالث أو المستعمرات األورو��ةاللغات السام�ة، وس�اس�ً 

عنه من نتاج هذا، وألن لفظ (االستشراق) ارت�ط عند العرب والمسلمین �الّشك والّر��ة في كلِّ ما �صدر       
م)، 1973الذي عقد في �ار�س سنة ( -فكري وأدبي؛ فقد اضطّر المستشرقون في مؤتمرهم التاسع والعشر�ن 

إلى نبذ ُمسّمى االستشراق، واستبداله بـ  -�مناس�ة مرور مائة عام على بدا�ة عقد مؤتمرات المستشرقین 
راسات اإلنسان�ة حول آس�ا وشمال( . و�ؤّكد المستشرق (برنارد لو�س) على نبذ )68( )إفر�ق�ا المؤتمرات العالم�ة للدِّ

 مصطلح االستشراق، ف�قول : 
"The term Orientalist was thus abolished by the accredited Orientalists, and thrown 
on the garbage heap of history" (69).    

  االستشراق في مزابل التار�خ " .ومعناه : " لقد ألقى المستشرقون المتخصصون ُمصطلَح 

فأّما بدا�ة االستشراق، ف�مكن أن نستعرض �عَض آراء المؤرخین المسلمین حولها كنماذج على  : بدا�ة االستشراق
. ومنهم َمن أرجعها إلى )70(سبیل المثال ال الحصر؛ فقد أرجعها �عضهم إلى عهد الصراع بین اإلغر�ق والفرس

حیث یرى (أحمد سمایلوفتش) أن كتا�ات هیرودوت  -القرن الخامس قبل الم�الد  -قدماء الیونان مثل هیرودوت 
هم من أرجع بدا�ة االستشراق . ومن)71(كانت من أهم األس�اب التي وّجهت أنظار الدول األور��ة إلى جز�رة العرب

. ومنهم من عزا بدا�ة االستشراق إلى اهتمام الره�ان )72(تي مؤتة وتبوكاحتكاك المسلمین �الروم في غزو إلى 
. ومنهم من قال إن البدا�ة األولى لالستشراق نشأت �عد الحمالت )73(الغر�یین �األندلس إ�ان مجدها وعظمتها

مام �اللغات الصلیب�ة؛ وأنه منذ القرن السادس عشر للم�الد بدأ االستشراق �المعنى المقصود عندنا اآلن (االهت
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الكتا�ة في  -االهتمام بجمع المخطوطات العر��ة لنشرها  -الشرق�ة : العر��ة والفارس�ة والترك�ة خاصة 
م) 1312. ومنهم َمن اعتبر البدا�ة الرسم�ة لالستشراق في سنة ()74( موضوعات شرق�ة : دین�ة ولغو�ة وأدب�ة)

المراكز العلم�ة األور�ّ�ة :   أن ُتدّرس اللغة العر��ة في كبرى عندما ُعقد مجمع فییّنا الكنسي الذي أصدر مرسومًا �
�ار�س وأكسفورد و�ولون�ا وأفینون وسالمنكا . حتى یتمكن خر�جو هذه المدارس من مقاومة العرب والمسلمین ثقاف�ًا 

منتصف  م) ، لكن كراسي العر��ة لم تنشأ حتى1343. وأعید هذا المرسوم في (�ازل) سنة ()75(و�لغتهم م�اشرة
ولكن؛ إذا كّنا نقصد �االستشراق ذلك النشاط الفكري الموّجه  .)76(القرن السا�ع عشر و�دا�ات القرن الثامن عشر

للعالم اإلسالمي، والذي انطلق في اتجاهین متواز�ین أحدهما ینهل من علوم المسلمین لإلفادة منها ونقلها إلى 
لعر��ة من أجل ال�حث في القرآن والّسّنة وكل الموروث العر�ي ال�الد المتخلفة، واآلخر اّتجه لتعّلم اللغة ا

واإلسالمي بنّ�ة ملتو�ة؛ فإن بدا�ة االستشراق وفق هذا المفهوم قد انطلقت منذ دخول المسلمین لألندلس مثلما سبق 
/الفارسي، مثل الصراع اإلغر�قي -توض�حه في الّطور األول لالستشراق. أّما اهتمام الغرب �الشرق قبل اإلسالم 

راجع  -أي اهتمام الغرب �الشرق  -فل�س �الضرورة أن �كون أساسًا لالستشراق، وذلك ألّنه  -والروماني/الفارسي
إلى الصراع العرقي، وس�ادة العالم، واالهتمام هنا �كون طب�عّ�ًا إذ البّد للخصم من معرفة أحوال خصمه. أّما 

فًا عند األور�یین قبل ظهور اإلسالم، وٕان كان االستشراق �مثل ظاهرة االستشراق فلم تكن محّددة ومرسومة سل
مرحلة متقّدمة من هذا الصراع إال أّنه كان ولید األحداث المستجدة التي تمّثلت أوًال في ظهور اإلسالم وانتشاره 

لرقعة الجغراف�ة زمن قوته في فترة زمن�ة وجیزة ق�اسًا �ما حققه اإلسالم من انتشار واسع بین الناس وتّمُدٍد في ا
للدولة اإلسالم�ة الناشئة . ثم تمّثلت في است�سال المسلمین في الّذود عن أراضیهم مدعومین �عقیدتهم وثقتهم في 

وحملوا را�ة الجهاد، رغم تشّظي بلدانهم وانقساماتها  تأیید هللا عّز وجّل، فالتّفوا حول كتاب هللا وسنة نب�ه 
ًا على الكن�سة أّوًال ثم الدول االستعمار�ة ثان�ًا أن �عرفوا مصدر هذه القّوة ثم محاولة وخالفاتها الس�اس�ة، فكان لزام

ضر�ها، فجاءت ظاهرة االستشراق من أجل تحقیق هذه الغا�ة، ثم تطّورت شیئًا فشیئًا حتى تبلورت في مرحلتها 
 . األخیرة في العصر الحدیث

االستشراق فحسب؛ بل تعّداه إلى تصنیف المستشرق  لم �قتصر االختالف على تحدید معنى : المستشرقون 
نفسه. هل المستشرُق هو كلُّ �احٍث غر�ّي كتب عن الّشرق؟ . وهل �شمل هذا التصنیف كّل الشرقّیین الذین كتبوا 
عن الشرق �منهجّ�ة المستشرقین؟. ثم هل البّد من التخّصص في االستشراق لُ�سّمى المتخصُص مستشرقًا؟ أم ال 

 تعّدد وظائف ال�احث في الشرق، وُ�سّمى مستشرقًا أ�ضًا؟.�أس من 
إن من المفّكر�ن العرب والمسلمین من أطلق صفة (مستشرق) على كل عالم غر�ي اهتم �الشرق، فقال :       

. ومنهم َمن استثنى )77("هم كل الكّتاب الغر�ّیین الذین �كتبون عن الفكر اإلسالمي وعن الحضارة اإلسالم�ة"
ال�احثین الشرقیین من تسمیتهم بـ (المستشرقین) وٕان تحاملوا على اإلسالم ِمن مثل (فیلیب حّتي وجورجي ز�دان) 
ألنهم عرب أصٌل ولغة وثقافة؛ �قول عمر فّروخ : "ال �كون المستشرق شرقّ�ًا أو عر�ّ�ًا سواء كان مسلمًا أم غیر 

فهو شخص غر�ّي، غیر مسلم، من أورّ�ا أو أمر�كا، یدرس  مسلم، ألنه شرقّي األصل عر�ّي اللغة، أما المستشرق 
فّروخ المستشرقین، عّرفهم �أنهم : " ط�قة من . و�عد أن صّنف )78(اللغة العر��ة، و�عض وجوه الثقافة االسالم�ة"

خائن، وفیهم الناس كاألد�اء والفقهاء والعلماء والمؤّرخین والفالسفة، فیهم ال�ارع والعادي والخائب، وفیهم األمین وال
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الضعیف والقادر والعاجز . ومن الظلم والجهل معًا أن نحكم على أحد من اسمه، فالبّد من النظر إلى أعمال 
 . )79( الناس قبل أن نجعلهم أصنافًا في علّیین أو في األعراف أو في جهّنم "

تشرقین، فعّرف عّدد وظائف المسو�تفق مع هذا المفهوم المؤرخ (عبدالرحمن حبنكة) إال أنه ال �عترض على ت      
مون دراساتهم ونصائحهم : "هم الذین �قومون �الدراسات االستشراق�ة من غیر الشرقیین، و�قدّ المستشرقین �أّنهم

ثیر من . وكر�ة ُ�غ�ة تحقیق أهداف االستعمار. وللدوائر االستعماّشر�ن ُ�غ�ة تحقیق أهداف الت�شیر: للم�ووصا�اهم
المستشرقین قساوسة منتظمون في السلك الكنسي ... وآخرون منهم موظفون ببلدانهم في الدوائر الس�اس�ة 
واإلدار�ة المختّصة �شؤون االستعمار ... واندّس في االستشراق یهود كثیرون .. وظهر ضمن المستشرقین نفٌر 

 .)80(، ومنهم من تأثر �الحضارة اإلسالم�ة ... فأسلم"ُعني �الدراسات االستشراق�ة رغ�ة في ال�حث العلمي المتجّرد
وهناك من یرى أن الصعو�ة في تحدید تعر�ف دقیق للمستشرق یرجع إلى تعم�م مصطلح (المستشرق) على       

األد�اء ورجال الدین وما في حكمهم من أصحاب الوظائف األخرى مثل رجال المخابرات واإلدارات العسكر�ة، 
�قول صاحب هذا الرأي :" ... وحتى نصل إلى المعنى الحق�قي لالستشراق البد من إ�عاد هذه الفئات  وغیرها .

التي أدخلناها نحن خارج هذا المجال من الدراسات ... وأن ینفرد بهذا المفهوم (المستشرق) األستاذ الغر�ي 
 . )81(المتخصص �الشرق سواء كان الشرق إسالم�ًا أم غیر إسالمي"

لمصطلح (المستشرق) �عضها  -ال یتسع المجال لذكرها جم�عًا  -على أي حال؛ هناك تعر�فات كثیرة و       
�مدح المستشرقین و�ثني على كل نتاجهم من دون إبداء ولو مالحظة سلب�ة واحدة، مثل (عاطف العراقي) الذي 

جانبي مبررًا واحدًا وال سب�ًا معقوًال  یرى أّن العیَب ل�س في المستشرقین بل ف�َمن یّتهمهم ، ف�قول : " ال أجد من
یدفع الكثیر�ن إلى الهجوم هجومًا عن�فًا على المستشرقین، وٕانكار دورهم في مجال نشر النور والتنو�ر . إنها 
حمالت مسعورة �حلو للكثیر�ن شنها على أناس أخلصوا إخالصًا ال حّد له للعلم وال�حث العلمي في مجال إح�اء 

لعدید من األفكار التي أعتقد أنها أفكار بّناءة ومفیدة غا�ة الفائدة في عصر العقل والتنو�ر ... لقد التراث وقدموا ا
أّدى المستشرقون للعرو�ة خدمات كبرى . وال �صح التقلیل منها وٕاال أص�حنا أضحوكة بین األمم و�ن�غي أن نضع 

م علیهم، فإن العیب ل�س في المستشرقین ولكن في اعت�ارنا أن ال�عض إذا لم �فهم آراءهم وقام رغم ذلك �الهجو 
 . )82(العیب ف�ه هو"

و�عض التعر�فات لمصطلح (المستشرقین) ُتقّر �ما للمستشرقین وما علیهم؛ فتثني على �عض جهودهم، وتذّم       
منهم، وقد �عضها اآلخر . و�عضها تتهمهم �التآمر على اإلسالم وكّل ما یتعلق �المسلمین مع استثناء ندرة نادرة 

سبق تقد�م أنموذجین كمثالین لهذین التوجهین ممّثلین في تعر�ف المؤّرَخین (عمر فّروخ؛ وعبدالرحمن حبنكة) مّما 
 أغنى عن ضرب أمثلة أخرى لتعر�ف مصطلح (المستشرق) . 

ّ�ًا سواء كان وفي المحّصلة فإنني أرّجح رأي المؤّرخ عمر فّروخ في أّن المستشرق ال �كون شرقّ�ًا أو عر�      
مسلمًا أم غیر مسلم، ألنه شرقّي األصل عر�ّي اللغة وال یجوز أن نسمي شرقّ�ًا �كتب عن الشرق (مستشرقًا) بل 
المستشرق هو كل َمن كتب عن الشرق من خارجه، سواء كان من أور�ا أم من أمر�كا. أما الّشرقیین الذین تحاملوا 

أكانوا عر�ًا أم غیر عرب، مسلمین أم غیر مسلمین . أما عن تعدد  على الشرق، فتشملهم صفة المستغر�ین سواء
وظائف �عض المهتمین �الشرق ففي ظني أنها ال تنفي عنهم صفة المستشرقین سواء كانوا أد�اء أم رجال دین أم 
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رجال استخ�ارات، أم غیرهم، فكل مهتّم منهم �الشرق هو مستشرق، حتى وٕان لم یتقن أي لغة شرق�ة، فرجال 
 -لمخابرات مثًال وظ�فتهم ل�ست االستشراق بل المخابرة لصالح بلدانهم، وقّدموا تقار�رًا عن كثیر من بلدان الشرق ا

وقد ساعدت تقار�رهم اإلدارات العسكر�ة في الدولة االستعمار�ة فاستخدموها  -وكثیر منهم ال یتقن أي لغة شرق�ة 
 ن مثلهم مثل المتفرغین لالستشراق المتخصصین ف�ه .في احتالل الكثیر من بلدان الشرق . فهم مستشرقو 

العاَلُم الغر�يُّ والعاَلُم اإلسالميُّ عاَلَمان متجاوران، ومن الطب�عي أن ُیبدي العالم  : دوافع االستشراق وأهدافه
في  -الغر�ي اهتمامه �العالم اإلسالمي من �اب الفضول واستكشاف اآلخر، ال س�ما وأن المسلمین �عدما انتشروا 

ب العلم فشّیدوا حضارة أدهشت العالم في مشارق األرض ومغار�ها �الفتوحات االسالم�ة؛ تفّرغوا لطل -زمن وجیز 
الغر�ي، ، وأثارت فضوله لمعرفة السّر الذي انبثقت �سب�ه هذه األّمة التي كانت راكدة علمّ�ا وثقاف�ًا، كما كانت 
متفرقة ومتناحرة فانقلبت أحواُلها لتجَد نفسها تتقّدم األمم األخرى في كل المجاالت، وأثارت �شكل خاص فضول 

العلم، وفضول رجال الدین الذین أزعجهم إسالم األور�ّیین، مثلما أزعجهم انتقال أس�ان�ا من بلد الراغبین في 
مس�حي تحت سلطة األور�یین إلى بلد مسلم تحت سلطان العرب، لذلك كان المجاُل العلمّي أّوًال والدینّي ثان�ًا من 

لدوافع حسب مقتض�ات الضرورة والمراحل أبرز دوافع االهتمام الغر�ي في مرحلته األولى، ثم تأتي �قّ�ة ا
 والتطورات التار�خ�ة والس�اس�ة واالقتصاد�ة . 

 و�مكن و�إیجاز إ�ضاح هذه الدوافع على النحو التالي :
�عد فتح المسلمین األندلس واستقرارهم فیها أدرك األور�ّیون عاّمة واإلس�ان على وجه الخصوص  : الدافع العلمي

نهم و�ین المسلمین فقدموا إلى مراكز العلم ینهلون منها، فتعّلموا اللغة العر��ة وأجادوها، مدى الفارق الحضاري بی
ومن خاللها اّطلعوا على كافة العلوم لدى المسلمین سواء في األدب أو في الطب أو في الفلك أو في غیرها من 

ارة الغر��ة، �قول (غوستاف لو�ون) العلوم، بل وترجموها إلى لغاتهم، فشّكلت هذه الترجمات والنقول أساس الحض
في كتا�ه (حضارة العرب) : " لم �كن في العالم في ذلك الزمن �الٌد �مكن الدرس فیها غیر األندلس العر��ة، وذلك 

. وانخرط )83(خال الشرق اإلسالمي ط�عًا، وٕالى �الد األندلس كان یذهب أولئك النصارى القلیلون لطلب العلم"
في الج�ش، وتولى �عضهم أرفع  -ن ُتركت لهم الحر�ة في ممارسة شعائرهم الدین�ة الذی -هؤالء الطالب 

المناصب في قصور الخالفة، وراحوا �قلدون العرب في كل شيء، وانبهروا �األدب العر�ي  فاجتذبهم إل�ه حتى 
فى، قائًال :" لقد هام نبذوا األدب الالتیني، مما حدَا �أحد الكّتاب اإلس�ان في ذلك الوقت أن �كتب �حسرة ال تخ

أبناء جلدتي النصارى �قراءة أشعار العرب وأقاص�صهم، وأص�حوا یدرسون مؤلفات فقهاء المسلمین وفالسفتهم، ال 
یهدفون من وراء ذلك إلى دحضها، بل یر�دون التمتع بدی�اجتها العر��ة الُمشرقة، فأین هو الیوم ذلك العالم الذي 

المقدسة؟. واأسفاه! . إن جم�ع ش�اب النصارى الموهو�ون ال �عرفون غیر العر��ة �قرأ الشروح الالتین�ة للكتب 
واألدب العر�ي، وهم شدیدو االنك�اب على مطالعة الكتب العر��ة ودراستها ... فإذا حدثتهم عن الكتب المس�ح�ة 

 .  )84( الفج�عة و�ا هولهاَّ!!" أجابوك ساخر�ن �أنها أتفه من أن تستحق عنایتهم أو یبذلوا فیها اهتمامهم.. ف�ا لِعظم
وكذلك في العصر الحدیث؛ َسَحَر تراث الشرق �عضًا من المستشرقین الّراغبین حّقًا في استكشاف الحضارة       

االسالم�ة بدافع من الفضول وُحبِّ االّطالع، فأقبلوا على دراستها، فترجموا أمهات الكتب اإلسالم�ة إلى لغاتهم، 
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ودرسوا اللغة العر��ة، ووضعوا معاجمًا لها لتسهیل ما استعجم من معانیها، مّما أتاح لألور�یین االطالع على علوم 
 -بواسطة جهود هؤالء المستشرقین  -المسلمین وآدابهم، فانطلقوا من حیث انتهت إل�ه هذه العلوم، فتقدمت أور�ا 

 ادًا للنهضة والحضارة االسالم�ة.    حثیثًا نحو الّرقي واالزدهار، فكانت نهضتها امتد
سیر ( ذ �قول المستشرق فأما الدافع الدیني ف�اإلمكان معرفته من خالل كالم المستشرقین أنفسهم، إ : الدافع الدیني

 -: " وكان ظهور م�اديء هذه العقیدة إلسالم) ما ُ�مكن تلخ�صه كما یلي(الدعوة إلى ا " في كتا�هأرنولد  توماس
ألهالي �الد العرب في القرن السا�ع الم�الدي، على ید النبي العر�ي الذي انضوى تحت لوائه شتى  -اإلسالم�ة 

الق�ائل العر��ة فأص�حت بذلك أمة واحدة ... فلما امتألوا من آثار هذه الح�اة القوم�ة الجدیدة، تدفقوا في أنحاء 
وصل أت�اعه غر�ًا إلى  م على وفاة الرسول ثالثة، �فتحون ال�الد و�خضعون الع�اد ... و�عد انقضاء مائة عا

أس�ان�ا، وشرقًا إلى أن عبروا نهر السند، فما لبثوا أن وجدوا أنفسهم سادة على إمبراطور�ة أعظم من إمبراطور�ة 
روما في أوج قوتها .  ومع أن هذا اإلمبراطور�ة العظمى قد تصدعت أركانها ف�ما �عد، وتضعضعت قوة اإلسالم 

م) 1258(سنة لَّ التأثیر الروحي لإلسالم مستمرًا دون انقطاع ... وعندما خّر�ت جموع المغول �غداد الس�اس�ة، ظ
ة المسلمین من قرط�ة سنة وأغرقوا في الدماء مجد الدولة الع�اس�ة الذاوي، وطرد فردیناند ملك لیون وقشتال

أن االستعداد طرة، وكان على أه�ة ؛ كان اإلسالم قد استقرت دعائمه وتوطدت أركانه في جز�رة سومم)1236(
�حرز تقدمًا ناجحًا في الجزائر الواقعة في �الد المالیو، وفي هذه اللحظات التي تطرق فیها الضعف الس�اسي إلى 

ا الكفار من . فهنالك حالتان تار�خیتان كبر�ان، انتصر فیهمقد حقق انتشارًا روحّ�ًا رائعاً  قوة اإلسالم، نرى أنه
، وفي كلتا م)13والمغول في القرن ( ،م)11راك السالجقة في القرن (أولئك هم األتى المسلمین و المتبر�ر�ن عل
. وقد حمل دعاة المسلمین الذین كانوا خلوًا كذلك من أي مظهر من لفاتحین �عتنقون د�انة المغلو�ینالحالتین نرى ا

الیوم من  الهند الشرق�ة. و�متد االسالمسطى والصین وجزائر مظاهر السلطان الزمني، عقیدتهم إلى إفر�ق�ة الو 
 . )85(مراكش إلى زنج�ار، ومن سیرالیون إلى سیبیر�ا والصین، ومن البوسنة إلى غین�ا الجدیدة ... "

وعلى ذلك؛ فإنه من المؤكد أن انتشار اإلسالم على ید الفاتحین المسلمین من جهة، وانتشاره �سبب تأثیره        
الروحي إلى الحّد الذي أسلم ف�ه غزاة الد�ار اإلسالم�ة (السالجقة والمغول)، وكذلك انتشاره سلمًا في كثیر من 

ن �غ�ظ قلوب قوم هم لإلسالم كارهون، والبّد أن یدفعهم هذا البلدان التي لم �طأها الفاتحون، كل ذلك؛ البّد وأ
الغ�ظ إلى الكید لإلسالم سواء �السیف أم �القلم . وهذا تمامًا ما حدث . �قول  المستشرق (ر�نهرت  دوزي) في 

ین كتا�ه (المسلمون في األندلس): "كان الُقسس أشّد الناس سخطًا، وتأصلت في نفوسهم كراه�ة شدیدة ضد المسلم
وعن الم�اديء التي جاء بها . مع أن فهمها  الس�ما وأن هؤالء الُقسس كانوا �عتنقون أفكارًا سیئة عن الرسول 

كان م�سرًا جدًا علیهم نظرًا لتقلبهم بین العرب، لكنهم انصرفوا عن الرجوع إلى المصادر الموجودة في متناول 
من بینها أن قس�سًا اسمه  من الخرافات المستحیلة عن الرسول أیدیهم، وآمنوا �ما لّقنهم إ�اه الجاهلون وما راج 

بل راح �طلبها في مخطوط التیني وقع في  (أیولوج) لم یذهب إلى الكتب العر��ة یلتمس فیها أخ�ار ح�اة محمد 
ن�أ أ -وقد اقتر�ت منیته  -) فكان مما قرأه ف�ه : أن محمداً یده عن طر�ق الصدفة وقد وجده في دیر (�امبلونة

أصحا�ه أن المالئكة سترفعه ثالث أ�ام موته، فالَزَم أصحاُ�ه جسده في انتظار المعجزة . فلما انصرم الیوم الثالث 
دون أن یروا مَلكًا تركوها ظنًَّا منهم أن ُمالزمتهم إّ�اها منعت المالئكة من القدوم . وٕاذ جاء الكالب فالتهمت 
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ثم برروا قتل عدد كبیر من الكالب سنو�ًا انتقامًا منها ... وقد علق  �عضها، ودفن المسلمون ما ت�قى منها، ومن
 .   )86(أیولوج على هذا ساخرًا �قوله : " تلك هي معجزات نبي المسلمین ! "

و�كفي كالم المستشرق دوزي ل�قوم دل�ًال على حق�قة الدافع الدیني، مما أغني عن االستدالل �أمثلة أخرى،       
ان من أهم الدوافع لحركة االستشراق في انطالقتها الم�كرة، وما یزال هذا الدافع محّركًا رئ�سًا فالعداء الدیني ك

لظاهرة االستشراق حتى الیوم وٕان اختلفت الوسائل والمناهج واألسالیب . وهناك دوافع أخرى ترّتبت على الدافع 
اري، والس�اسي، واالقتصادي . ومن كل هذه الّدیني ووقفت هي أ�ضًا وراء حركة االستشراق مثل : الدافع االستعم

الدوافع تتضح األهداف . فأهداف االستشراق في بدایته كانت تقتصر على تشو�ه اإلسالم من أجل الحدِّ من 
إسالم األور�یین؛ ولذلك كان االستشراق في بدایته موّجهًا لشعوب أور�ا، فلما ازدهرت النهضة األور��ة؛ وتخلف 

ارّ�ًا، تعّددت أهداف االستشراق ت�عًا لتعدد دوافعه، فتوجهت كتا�ات المستشرقین نحو العالم اإلسالمي حض
المسلمین للتشو�ش علیهم وعلى عقیدتهم، ولتبّین لهم أن التمسك بتعال�م الدین اإلسالمي تشّد المسلمین إلى الوراء، 

ضار�ًا وعلمّ�ًا، وأن اإلسالم لم ینتشر إال وتع�قهم عن االلتحاق بركب الحضارة العالم�ة، ومجاراة الدول المتقّدمة ح
�حّد السیف، وأن س�اسة اإلسالم س�اسة قمع�ة ال تعترف �الرأي اآلخر، واستدّلوا على ذلك �محار�ة المسلمین 
للخوارج المارقین، ووصفوا هؤالء الخوارج �الد�مقراطیین؛ كما وصفوا المنافقین في المدینة �الحزب المعارض، هذا 

المرأة وما قالوه فیها من أن اإلسالم �قید حر�تها و�جعلها إلى الجار�ة أقرب منها إلى المرأة الحّرة . فضًال عن 
ورّكزت كتا�ات المستشرقین على ضرورة اّت�اع المسلمین ألسالیب األور�یین في إقامة دولهم على أسس د�مقراط�ة 

�ع�شوا ح�اة رخاء وسواس�ة  وابتكروا فكرة القوم�ة  �عیدًا عن أحكام الّدین، إذا كان المسلمون یر�دون فعًال أن
 العر��ة لتحّل بد�ًال عن اإلسالم .

 لدراسة وج�ه سبب و�برر المستشرق (رو�رت بیني) دوافعهم لالهتمام �الدراسات العر��ة، ف�قول : " لدینا      
فالنار التي أوقدها . أخرى  مرة ذلك �فعلون  ور�ما قبل، من العالم غزوا ألنهم تفكیرهم، طرق  في والتحقیق العرب

   �أنها شعلة غیر قابلة لالنطفاء" .  لالعتقاد األس�اب كل وهناك �قوة، محمد ما تزال تشتعل
"We have good reason to study the Arabs and probe into their ways of thought, for 
they have conquered the world before, and may do it again.The fire lit by Muhammad 
still burns strongly, and there is every reason to believe that the flame is 
unquenchable"(87) .  

أم في  وال شّك؛ فلقد كان لكتا�اتهم هذه تأثیر على �عض ش�اب األمة العر��ة، ال س�ما َمن َدَرَس منهم في أورّ�ا،
أو َمن تلّقى تعل�مه على ید المتخّصصین من األساتذة األور�ّیین داخل ال�الد االسالم�ة، فتغّیرت قناعاتهم،  أمر�كا،

وانجرفوا مع هذا الت�ار الذي سّموه (التنو�ري) فجاءت كتا�اتهم أشد وقعًا على المسلمین من كتا�ات المستشرقین 
  ین أو المستغر�ین .أنفسهم. وهؤالء هم من أصُطلح على تسمیتهم �المتغر�ن

 الم�حث الثالث
 االستغراب والمستغر�ون 
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االستغراب، لفظ مضطرب المفهوم، و�رجع سبب اضطرا�ه إلى ازدواج�ة داللته  : مفهوم االستغراب واُلمستغر�بن
عند المفّكر�ن العرب، ف�عضهم یرى أنه من الضرورة �مكان أن ینشأ علم یهدف إلى دراسة تار�خ الفكر المس�حي 

لغر�ي . وأنه �مكن أن ُ�طلق على هذا العلم (علم الغرب) أو (علم االستغراب) . وقد دعا الدكتور (محمد رح�ار) ا
م) �حماس إلى هدف من هذا القبیل، 1957في المؤتمر اإلسالمي العالمي الذي انعقد في الهور في (د�سمبر 

االستغراب �أنه : "هو الوجه اآلخر والمقابل، . وحسب هذا التوجه �مكن أن ُ�عّرف )88(ولكنه لقي معارضة شدیدة
بل والنق�ض من (االستشراق) . فإذا كان االستشراق هو رؤ�ة األنا (الشرق) من خالل اآلخر (الغرب) فإن علم 
االستغراب یهدف إلى فك العقدة التار�خ�ة المزدوجة بین األنا واآلخر والجدل بین مركب النقص عند (األنا)، 

ند (اآلخر) . فمنذ االستشراق القد�م الذي نشأ واكتمل في عنفوان المد االستعماري األور�ي؛ أخذ ومركب العظمة ع
الغرب دور (األنا) فأص�ح ذاتًا؛ واعتبر اّلال غرب هو (اآلخر) فأص�ح موضوعًا . فاالستشراق القد�م �عني رؤ�ة 

مدروس . وكان نتیجة لذلك أن نشأ لدى (األنا األنا األور�ي لآلخر اّلال أور�ّي، عالقة الّذات الدارس �اآلخر ال
األور�ي) مرّكب عظمة من كونه ذاتًا دارسًا؛ كما نشأ لدى (اآلخر اّلال أور�ّي) مركب نقص من كونه موضوعًا 

 . )89(مدروسًا"
وهناك عدة اشتراطات البد أن تتوفر في المستغرب حتى �كون مستغر�ًا إیجاب�ًا، هذه االشتراطات حددها       

(ناصر قلوز) ال�احث في الساحة الفرنس�ة، في حوار أجراه معه (أحمد الشیخ) وضّمنه في كتا�ه (من نقد 
في إطار یتسع  -الغر�ي  -اسة هذا األدب االستشراق إلى نقد االستغراب)، وهذه االشتراطات هي : أن �قوم بدر 

لجملة ظواهر هذه الثقافة، وأن �ستجوب هذه الثقافة ككل وأال یجعل منها مركز انطالق المعرفة األوحد، وأن 
تسمح له ظروفه أن ینظر إلیها من الخارج، و�شرط أال �قتصر في الحدیث على الخارج والداخل على الحدود 

�الضرورة مراكز الق�ادة الفكر�ة في العالم منحصرة في ال�الد الغر��ة، فالغرب تعود على  الجغراف�ة فقط، وأال تكون 
 .     )90(دراسة غیره، ال أن ُیدرس هو من طرف آخر

ف�ه تحرر من مرّكب النقص، وتخلص من عقدة الدون�ة، وف�ه مواجهة  -بهذا المفهوم  -فاالستغراب إذن       
إلى موضوع درٍس �عد أن كان �حتكر لنفسه صفة الدارس . فهو إذن توّجه محمود، لفوق�ة الغرب، وتحو�ل الغرب 

غیر أنه ما یزال حصیلة نشاط فردي، ولم �صل إلى مستوى ظاهرة االستشراق، من حیث انتشارها، وعمقها، 
 وتعّدد مجاالتها . 

ه الدراسة، وٕانما المقصود هو وعلى أي حال، فإن هذا االستغراب بهذا المدلول ل�س هو ما ترمي إل�ه هذ      
األخذ بثقافة الغرب، وهو ما اتفق عل�ه ال�عض اآلخر من المفكر�ن من أن االستغراب هو العلم الذي نبت على 

. ووفق هذا المفهوم فإن لفظ االستغراب �عني ه، وامتدادًا لغایته، وصدى لصوتهضفة االستشراق، فأص�ح ِظًال ل
هو حركة موجهة لص�غ الثقافة " االستغراب من (التغر�ب) والتغر�ب:اشُتقَّ لفظ  دراسة الغرب �عیون غر��ة، وقد

ة، وٕاخراجها عن طا�عها اإلسالمي الخالص، واحتوائها على النحو الذي یجعلها تفقد ذاتیتها ��ّ اإلسالم�ة �ص�غة غر 
كذلك �أنه: " ت�ار فكري كبیر، ذو  وُ�عّرف .)91("أو الفكر األممي )الثقافة العالم�ة(وك�انها وتذوب ف�ما �سمى بـ 

أ�عاد س�اس�ة، واجتماع�ة، وثقاف�ة، وفنّ�ة، یرمي إلى ص�غ ح�اة األمم �عاّمة، والمسلمین بخاّصة �األسلوب 
الغر�ي، وذلك بهدف إلغاء شخصیتهم المستقلة، وخصائصهم المتفردة، وجعلهم أسرى الت�ع�ة الكاملة للحضارة 
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ق هاملتون جب : " قد كان من أهم مظاهر س�اسة التغر�ب في العالم اإلسالمي تنم�ة . و�قول المستشر )92(الغر��ة"
 . )93( االهتمام ب�عث الحضارات القد�مة التي ازدهرت في ال�الد المختلفة التي �شغلها المسلمون اآلن ..."

واالقتصادي وكانت س�طرت الرغ�ة في التوسع على تفكیر الدول الغر��ة َعِقَب عصر النهضة والتطور الصناعي 
من أجل إقامة المز�د من الصناعات  -الراكد  -ترغب في استغالل المواد الخام المتوفرة �كثرة في العالم العر�ي 

علیها، كما كانت ترغب في تصر�ف منتجات هذه الصناعات في البلدان العر��ة، وكانت وسیلتها لتحقیق هذه 
ة �القوة علیها، وكانت تعلم أنها ستواجه مقاومة من شعوب تلك الغا�ة هي احتالل األراضي العر��ة والس�طر 

البلدان، فاعتمدت أوًال على تفوقها الحر�ي وشتات العالم االسالمي، فانتصرت في المرحلة األولى �عد خسارة 
-1939�اهظة في العتاد واألرواح من الطرفین، لكن المقاومة لها لم تنِه، فاضطرت �عد الحرب العالم�ة الثان�ة (

م) وظهور حركات االستقالل في البلدان العر��ة التي شهدت أحداثًا دام�ة بین دول الحلفاء والمحور؛ 1945
اضطرت دول االستعمار إلى االنسحاب من الدول العر��ة، لكنها استبدلت االحتالل الم�اشر �احتالل غیر م�اشر 

ًا، ونجحت في تحق�قها إلى أ�عد حد، معتمدة على (االحتالل الذهني)، وقد خّططت لهذه الغا�ة تخط�طًا ُمحكم
عقدة النقص التي تكونت عند عامة العرب والمسلمین إذ َرَسَخ في قناعة الكثیر�ن منهم قدرة الغر�ي المتفوقة �ما 
صنعه لنفسه من تقدم صناعي ومدني على حین ترّسخ التخلف والتأخر في نفس�ة العر�ي المسلم �ما آل إل�ه حاله 

. هذا، وقد كان تغر�ب الدولة التركّ�ة أّول وأعظم تجر�ة للتغر�ب خاضتها الدولة )94(ستعمار والبؤسمن اال
األور��ة، مّما سّهل علیها، وفتح شهیتها في االستمرار في تغر�ب كل ما هو غیر غر�ي، لتضیف ثنائ�ة أخیرة في 

 خمول اآلخر)  . و الصراع بین الغرب والشرق، وهي ثنائ�ة (حیو�ة أور�ا 

عن العالم اإلسالمي، بل وعن  -عقائد�ا وثقاف�ًا  -عملت دول الغرب على تغر�ب ترك�ا وفصلها  : تغر�ب ترك�ا
الدین اإلسالمي وشرائعه، وحتى تتحقق هذه الغا�ة على الوجه األكمل، كان لزامًا أن �كون للغرب رجًال ترك�ًا 

یجدوا أفضل من الضا�ط التركي مصطفى كمال أتاتورك للق�ام بهذه  �ستط�عون من خالله تنفیذ كل مآر�هم، ولم
المهمة فقد كان أتاتورك ماجنًا، ومّ�اًال دائمًا إلى أن �كون اآلمر الناهي، وعندما كان أتاتورك مع الج�ش العثماني 

اد عصر التنو�ر فولتیر في مقدون�ا استماله ره�ان مقدونیون ولّقنوه اللغة الفرنس�ة حتى أتقنها، ثم زّودوه �كتب رو 
حتى أص�ح ینظم الشعر  -المحّرضة على الثورة والتغییر  -وروسو وهو�ز وجون ستیوارت، وغیرها من الكتب 

الملتهب �مشاعر القومّ�ة، و�خطب في زمالئه من الض�اط ف�حدثهم عن فساد السلطان. ثم احتوته االستخ�ارات 
ي عیون األتراك وذلك �افتعال المعارك معه واالنهزام أمامه، حتى البر�طان�ة، و�فضل نفوذها صنعت منه �طًال ف

تحّول من مجرد ضا�ط صغیر ثائر على األوضاع إلى قائد عسكري �ملك رصیدًا من األمجاد واالنتصارات حتى 
ا فشكلوا . ثم انتقل الغرُب وفي مقدمتهم بر�طان�ا إلى المرحلة األخیرة في تغر�ب ترك�)95( لق�ه األتراك بـ (الغازي)

وكرزون هو رئ�س  -حكومة ترك�ة برئاسة أتاتورك، وعرضوا علیها شروط الصلح المعروفة �شروط كرزون األر�ع 
معاهدة  -فوافقت حكومة أتاتورك علیها دون ترّدد، ووقعت على المعاهدة  -الوفد االنجلیزي في مؤتمر لوزان 

 ي :م، وقد نّصت شروط المعاهدة على ما یل1923سنة  -لوزان 
 قطع كل صلة لترك�ا �اإلسالم . - 1
 إلغاء الخالفة اإلسالم�ة إلغاء تاّمًا . - 2
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 إخراج الخل�فة وأنصار الخالفة واإلسالم من ال�الد، ومصادرة أموال الخالفة . - 3
 .)96(ذ دستورًا مدن�ًا بدًال من دستور ترك�ا القد�مااتخ - 4

 29وهكذا؛ نجح الغرُب في كل ما خطط له، ف�عد سقوط الدولة العثمان�ة، وٕاعالن الجمهور�ة الترك�ة في (     
م)؛ وأص�ح مصطفى كمال أتاتورك رئ�سًا لها، �ادر أتاتورك إلى تنفیذ كل شروط كرزون 1923أكتو�ر 

ذ عّدة تدابیر من شأنها أن تكّرس م) شَرَع أتاتورك في اّتخا1925المنصوص علیها في االتفاق�ة، ومنذ سنة (
َمنع ارتداء  -مظاهر التغر�ب فأصدر عّدة مراس�م تضّمنت : َمنع ارتداء الطر�وش وَفْرض ارتداء الق�عة الغر��ة 

اتخذ األبجد�ة الالتین�ة للغة  -اتخذ یوم األحد عطلة رسم�ة بدًال من یوم الجمعة عطلة المسلمین  -الحجاب 
نادى �القوم�ة  - )97(أمر �أن یتّم األذان �اللغة الترك�ة -لحرف العر�ي أبجد�ة للغتهم الترك�ة �عد أن كان ا

ألغى الشر�عة اإلسالم�ة واستبدلها  -ألغى التعل�م الدیني  -الترك�ة، وأظهر التعصب لها بدًال من التعصب للدین 
منع حتى  -منع الحج  -سنوات ألغى عیَدي الفطر واألضحى ل - )98(�قانون مدني مأخوذ من القانون السو�سري 

ولم  -إذاعة الموس�قى الترك�ة واألغاني الترك�ة، والموس�قى الشرق�ة وأصدر أوامره �أن تذاع الموس�قى الغر��ة فقط 
یتوقف أتاتورك عند هذا الحّد بل تعّداه إلى الحدِّ الذي رّشح ف�ه سفیَر بر�طان�ا لیخلفه في رئاسة الجمهور�ة الترك�ة 

 . )99(ر رفضلكن األخی

و�عد أن كّرست الدوُل الغر��ة الدولَة التركّ�ة تكر�سًا ش�ه كامل للغرب، التفتت  : تغر�ب العالم العر�ي واإلسالمي
إلى الدول العر��ة الناهضة حدیثًا �عد استقاللها والمقبلة �شغف على البناء والنهضة، وأخذت تنظر في ك�ف�ة �سط 

هم �حّجة أنه �قف وراء ه�منتها الفكر�ة على مجتمعات هذه الدول، عن طر�ق خلِق فجوة بینهم و�ین موروث
تخلفهم، فامتزجت ت�عًا لهذه الفكرة أطروحة المدرسة االستشراق�ة التقلید�ة �أدب�ات مدرسة التحدیث في الفترة الزمن�ة 
الواقعة بین العشر�ن�ات والس�عین�ات تقر��ًا من القرن العشر�ن . وٕاذا كانت المدرسة األولى (االستشراق�ة التقلید�ة) 

إلى العرب والمسلمین؛ فإن المدرسة الثان�ة (التحدیث�ة) حاولت أن تقّدم نموذجًا  -�شكل عام  - تنظر بدونّ�ة
للمجتمعات اإلسالم�ة والعر��ة �حاكي نموذج التجر�ة الغر��ة، فكان نتاج هذا التزاوج بین هاتین المدرستین المناداة 

ى تغر�ب المجتمع العر�ي واإلسالمي عن طر�ق . وعمدت هاتان المدرستان إل)100(�العلمان�ة وتهم�ش دور الّدین
إبراز النزعة القوم�ة في العالم اإلسالمي وعمد االستعمار إلى إذكاء وتشج�ع هذه النزعة ل�كون الوالء لها والتعلق 
بها بدل االسالم . فكان أن نشأت خالل هذه الفترة كثیر من النظم واألحزاب على أساس الوالء للقوم�ة العر��ة. 

م) ٌعقد مؤتمر ُسّمي (المؤتمر العر�ي األول) في �ار�س، شجعته السلطة الفرنس�ة، وفي هذا 1913عام (وفي 
المؤتمر طرحت وألول مرة طروحات مناقضة للدین حیث تجرأ رئ�س المؤتمر (عبدالحمید الزهراوي) فقال : " إن 

أرجع إلى التار�خ ألبرهن هذا، بل حسبي ما  الرا�طة الدین�ة قد عجزت تمامًا عن إیجاد الوحدة الس�اس�ة . وأنا ال
لدینا من الشواهد الحاضرة . أنظر إلى الحكومتین (العثمان�ة والفارس�ة) كیف لم تقدر را�طتها الدین�ة على إزالة 

 .    )101( اختالف �س�ط بینهما وهو االختالف المتعلق �الحدود ..."
أ�ضًا على تشج�ع فكرة إیجاد فكر إسالمي متطّور یبرر  -القد�مة والحدیثة  -وعملت هاتان المدرستان       

األنماط الغر��ة، ومحِو الطا�ع الممّیز للشخصّ�ة اإلسالم�ة ُ�غ�ة إیجاد عالئق مستقرة بین الغرب و�ین العالم 
سالم�ة اإلسالمي . ثم َدَعتا إلى دراسة التار�خ القد�م من أجل إث�ات أّن اإلسالم لم �أِت بجدید، وال الحضارة اال
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كذلك، وكذلك من أجل أن یلتفت العالم اإلسالمي إلى جذوره العرقّ�ة والجغراف�ة حتى یلتفَّ حولها و�عتّز بها بدًال 
اإلسالم الذي حارب االنتماء إلى الِعرق واللون، وكذلك راَجت الدعوة إلى الحر�ة، �اعت�ارها أساس �من اعتزازه 

�قّید الحر�ات و�التالي �كّبل األمم المسلمة فال تستط�ع أن تلحق بركب  -حسب زعمهم  -نهضة األمة . واإلسالم 
َصت )102(الحضارة . كل ذلك یتوازى مع عرض النظم االقتصاد�ة الغر��ة عرضًا مصحو�ًا �اإلعجاب . وُشخِّ

ظواهر التقّدم وأفِرَزت عن ظواهر التخلف؛ فالتقّدم ت�عًا لهذا التصنیف هو أن تت�ع الغرب فكرًا وسلوكًا . وأخذت 
كثیر من الط�قات الس�اس�ة والثقاف�ة في السیر في هذا االتجاه، سع�ًا وراء التقدم والتطور حسب الوصفة الغر��ة 

درسة التحدیث أنه كلما ابتعدت الدولة عن األنماط التقلید�ة التي منها الدین، للعالم الثالث . ومن أهم فرض�ات م
كان هناك تقدم نحو الحداثة، وال �شترط وجود الد�مقراط�ة في هذه المجتمعات كي تتطور س�اس�ًا، ولكن الضرورة 

َهت الدعوة إلى نبذ اللغ)103(أن تعمل النخب الحاكمة ضمن نغمة الغرب ول�س ضدها ة العر��ة في مرحلة . وُوجِّ
�قول األب المنس : " إذا ُجعل  -لغات الشعوب المتحضرة  -الدراسة الجامع�ة، وضرورة تعلم اللغات األجنب�ة 

التعل�م العالي �اللغة العر��ة تنعزل ال�الد شیئًا فشیئًا عن الحركة العامة إذ تص�ح اللغة الوطن�ة حاجزًا من�عًا دون 
ّورت الدعوة فوصلت إلى الحّث على السعي خلف ُحلٍم بّراق مفاده (العالم�ة واالنسان�ة) . ثم تط)104(مواصلة التقدم"

و�زعم أصحاب هذه الدعوة �أن ذلك هو السبیل إلى جمع الناس على مذهب واحد، تزول معه الخالفات الدین�ة 
و�تكلم بلغة واحدة وثقافة والعنصر�ة، إلحالل السالم في العالم، ولتص�ح األرض وطنًا واحدًا یدین بدین واحد، 

 .  )105(مشتركة، ُ�غ�ة تذو�ب الفكر االسالمي واحتوائه في بوتقة األقو�اء المس�طر�ن أصحاب النفوذ العالمي
وتمّخضت هذه الّدعوة عن رجال من العرب أص�حت الثقافة والمعارف الغر�ّ�ة مرجعیتهم، فشّكلت إطارهم       

ورؤى تناولوا بها ال�حث في الجوانب التار�خ�ة ل�عض األحداث في التار�خ  الفكري، وكونت لدیهم منظومة مفاه�م
االسالمي برؤى غر��ة ُمتخّیلة عن صورة الشرقّي الذي تكّون وتشّكل في التمثیل�ات االستشراق�َّة عبر التار�خ، 

جذورها في عمق وحاولوا أن �سقطوها على الواقع العر�ي اإلسالمي من خالل تحلیلهم لمشكالت تار�خ�ة تمتد 
الواقع العر�ي؛ مستخدمین طر�قة االلتفاف ولوي عنق النصوص في كتا�اتهم، ممارسین علیها عمل�ة اإلقصاء 
واالستحواذ وقطعها من س�اقها التار�خي لیجدوا لها حاضنة جدیدة في عمل�ة تذو�ب ل�عض المفاه�م وٕاظهارها 

محون إل�ه . ولقد ذاع صیت هؤالء المستغر�ین، واشتّد �مفاه�م أخرى تناصر وتؤكد فرض�اتهم المس�قة وما �ط
خطرهم لدرجة أن كتا�اتهم صارت �مثا�ة مرجع�ات لمن جاء �عدهم من المشارقة فدّشنوا المفاه�م التي استخدموها 

 .    )106(في تحلیلهم لألثر التار�خي، وٕاقامة الفرض�ات من خالل المعطى الغر�ي
صار المدرسة التحدیث�ة في الغرب إلى صنفین: األول، ینادي �ضرورة أخذ ومع هذه التطورات انشّق أن      

الدین عنصرًا أساس�ًا للتحدیث، ألن اإلسالم ل�س دینًا فقط بل دین ودولة . أما الصنف الثاني، فقد تمّسكوا 
لمین والّد�انة �أدب�ات المدرسة االستشراق�ة، و�دأوا َ�عُزون فشل التحدیث في العالم اإلسالمي إلى طب�عة المس

اإلسالم�ة غیر المتطا�قة مع الرأسمال�ة والد�مقراط�ة، وعدم قدرة المسلمین والعرب على النهوض حضارّ�ًا ما داموا 
متمّسكین �معتقداتهم . فالّدین و�خاّصة اإلسالم في تلك المخّیلة مع�اٌر ُكِتَب له أن �كون ضد التقّدم والعالم�ة   

الح ال�شر�ة فعلى دول العالم وشعو�ه أن تقوم ضد أي خطر ُمحدق بهذه المسیرة و�ما أن العالمّ�ة تنشد ص
 .    )107( (اإلنسان�ة)
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وف�ما یلي سأقّدم نموذجًا واحدًا فقط لرّواد االستغراب المشارقة،  : نماذج من كتا�ات المستغر�ین وتوجهاتهم
 -ونموذجًا واحدًا فقط لتالمیذهم من المشارقة، وفي هذین النموذجین ما �كفي إلقامة الدلیل على وجود هذا الت�ار 

ذج األول الدكتور وحضوره ال�ارز في المشهد الثقافي والفكري العر�ي واالسالمي، و�مثل النمو  -ت�ار االستغراب 
: " للتوراة أن ُتحّدثنا عن إبراه�م  -على سبیل المثال ال الحصر  -(طه حسین) عمید األدب العر�ي، الذي �قول 

وٕاسماعیل، وللقرآن أن �حدثنا عنهما أ�ضًا، ولكن ورود هذین االسمین في التوراة والقرآن ال �كفي إلث�ات وجودهما 
ي هذا العصر ناهضة نهضة مادّ�ة تجار�ة، ونهضة دین�ة وثن�ة . وهي �حكم التار�خي  ... فقر�ش إذن كانت ف

هاتین النهضتین كانت تحاول أن توجد في ال�الد العر��ة وحدة س�اس�ة وثنّ�ة مستقلة تقاوم تدخل الروم والفرس 
قول جدًا أن ت�حث فمن المع -ونحن نعتقد أنه حّق  -والح�شة ود�اناتهم في ال�الد العر��ة . وٕاذا كان هذا حقًا 

هذه المدن�ة الجدیدة لنفسها عن أصل تار�خي قد�م یّتصل �األصول التار�خ�ة الماجدة التي تتحدث عنها األساطیر 
... وٕاذن فل�س ما �منع قر�شًا من أن تقبل هذه األسطورة التي تفید أن الكع�ة من تأس�س إسماعیل وٕابراه�م، كما 

أسطورة أخرى صنعها لها الیونان تثبت أن روما متصلة بإین�اس بن بر�ام  قبلت روما قبل ذلك وألس�اب مشابهة
صاحب طروادة . أمر هذه القصة إذن واضح، فهي حدیثة العهد ظهرت قبیل اإلسالم، واستغلها اإلسالم لسبب 

 . )108("سبب دیني وس�اسي أ�ضاً دیني، وقبلتها مكة ل
وفي كتا�ه (مستقبل الثقافة في مصر) یدعو (طه حسین) صراحة إلى فصل الّدین عن الس�اسة على غرار       

ما فعل األورّ�یون حتى یتمّكن المسلمون من بناء دول حدیثة تتمتع �الحر�ات، ف�قول :  إن الّس�اسة شيء والدین 
نافع العمل�ة قبل أن �قوما على أي شيء آخر . شيء آخر، وأن نظام الحكم وتكو�ن الدول إنما �قومان على الم

وهذا التصور هو الذي تقوم عل�ه الح�اة الحدیثة في أور�ا . فقد تخففت أور�ا من أع�اء القرون الوسطى، وأقامت 
. وهناك الكثیر من )109(س�استها على المنافع الّزمان�ة، ال على الوحدة المس�ح�ة، وال على تقارب اللغات واألجناس

لة على آراء طه حسین التي تجنح �عیدًا عن الفكر اإلسالمي والموروث العر�ي، وتحّث على فصل مصر األمث
 عن المشرق، وٕاعالن ت�عیتها للغرب، وهكذا .

أما النموذج الثاني من المستغر�ین المشارقة الذین تتلمذوا على ید سا�قیهم من رّواد المستغر�ین ف�مثله       
ة موسى) الذي كان أكثر المستغر�ین مناداة بنبذ اللغة العر��ة، ومن أكثرهم سخر�ة بها، المستغرب المصري (سالم

ف�قول : " وفي مصر ط�قة من الكّتاب حاولت وال تزال تحاول استخدام اللغة العر��ة وسیلة من الوسائل األدب�ة؛ 
یتحدث المستشرقون األور�یون عن السترداد األمس . بل إن عندنا من اللغو�ین من یتحدث عن اللغة العر��ة كما 

اللغة السنس�كر�ت�ة، ولكن مع فرق أصیل، فإن هؤالء ال �حاولون إح�اء المیت من الكلمات السنس�كر�ت�ة، ولكن 
أولئك �حاولون هذا اإلح�اء للكلمات العر��ة، حین كان یجب علیهم، لو كانوا على وجدان �العصر الحدیث، أن 

من معلمي اللغة العر��ة في مدارسنا ... وحین ُتحرم لغتنا من كلمات الثقافة یدفنوها، ومعظم هذه الط�قة 
العصر�ة؛ تحرم أ�ضًا األمة المع�شة العصر�ة، فنحن مازلنا نع�ش �كلمات الزراعة، ولم نعرف كلمات الصناعة، 

معاو�ة بن أبي  ولذلك فإن عقلیتنا عقل�ة قد�مة، جامدة، متبلدة، ترجع إلى الماضي حتى إننا نؤلف في ترجمة
ا، أو عن الذرة وعبرتها سف�ان في الوقت الذي كان یجب أن نؤلف ف�ه عن هنري فورد، عبرة الصناعة في عصرن

 . )110("للمستقبل
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وفي كتا�ه (الیوم والغد) �قول سالمة موسى : " ومّما �مكن أن ُینقم عن اللغة الفصحى أ�ضًا أنها ت�عثر       
ائعة في القوم�ة العر��ة، فالمتعمق في اللغة الفصحى �شرب روح العرب، وُ�عجب وطنیتنا المصر�ة، وتجعلها ش

�أ�طال �غداد القدماء بدًال من أن �شرب الروح المصر�ة و�درس تار�خ كصر، فنظره متجه أبدًا نحو الشرق، 
من مصلحة األمة  وثقافته كلها عر��ة شرق�ة، مع أننا في كثیر من األح�ان نحتاج إلى االتجاه نحو الغرب، ول�س

. ثم )111(المصر�ة أن ینزع ش�ابها نحو الشرق، وأنه ألنفع لنا وللشرق أن ینزع هو إلینا، ال أن ننزع نحن إل�ه"
یتحدث سالمة موسى عن الل�اس ف�حث على التمسك �الّزي األور�ي الحدیث بدًال من الّزي التقلیدي ألنه ثمرة 

واكتسحت أمامها تقالیدنا القد�مة، فأثبتت بذلك جّدتها وِ�لى هذه التقالید، الحضارة الراهنة التي غمرتنا في سبیلها، 
  .  )112(وكان فوزها دل�ًال على صالحیتها

�عد استعراض مراحل الصراع بین الشرق والغرب، وصوًال إلى االستشراق، واالستغراب الذي نما على :   الخاتمة
 ل�ة :ضفافه وفي حضانته ، یخلص ال�حث إلى النتائج التا

إن الصراع بین الشرق والغرب قد�م ِقدم التار�خ ، وفي كل مرحلة من مراحله كان هناك سبب لدى أحد الطرفین  -
 لیخوض بدافعه هذا الّصراع .

عقب انتصارات العرب والمسلمین سواء  -ممثًَّال في العرب المسلمین  -بدأ الصراع بین الغرب، و�ین الشرق  -
 م�ة الم�ّكرة أم في فترة الفتوحات العثمان�ة ألور�ا .في فترة الفتوحات االسال

اتّ�ع الغرب كل األسالیب الصح�حة والملتو�ة في مقاومة اإلسالم والمسلمین، فشّنوا الحروب، وشحذوا األقالم،  -
فتفرغ وعّ�أوا شعو�هم �كل فكرة سیئة عن اإلسالم ورسوله، وهداهم تفكیرهم إلى زعزعة العالقة بین المسلم ودینه، 

فر�ق منهم  لدراسة اللغة العر��ة، ومن خاللها تمكنوا من دراسة القرآن فترجموه تراجم سیئة إلى لغاتهم،ودرسوا 
 كذلك كتب التار�خ اإلسالمي، وانتقوا منه ما یتفق مع أهوائهم، وأشاعوه على أنه هو تار�خنا الحق�قي .

بلدان المستهدفة وُقّدمت دراساتهم إلى إدارات االحتالل َمّهد المستشرقون لالحتالل فأْجَروا دراسات على ال -
 فسّهلت علیها هذه الدراسات احتالل تلك البلدان .

أثناء فترة االحتالل عمل المستشرقون على إقناع الشعوب المحتلة �ضرورة اّت�اع الفكر الغر�ي من أجل إحداث  -
الذین تتلمذوا على ید المستشرقین، ونالوا حظوة في التطور في بلدانهم، وأصاب هذا النداء عقول �عض العرب من 

بلدان الغرب، فساعدتهم هذه البلدان حتى یتقلدوا مناصب متقدمة في دولهم، مما سّهل علیهم مهّمة التأثیر في 
�عض أبناء جلدتهم من العرب، فظهر مصطلح التغر�ب واالستغراب اللذان یدّالن على هذه الفئة من المنبهر�ن 

 غر�ي انبهار التا�ع مسلوب اإلرادة .�الفكر ال
للمستغر�ین أثٌر في األّمة اإلسالم�ة أسوأ من أثر المستشرقین، وذلك ألنهم عرب مّنا، یتكلمون لغتنا، و�ع�شون  -

 بیننا، بل و�علمون أبناءنا، لذلك فتأثیرهم أسرع وأعمق من تأثیر المستشرقین .

 ومن خالل كل ما سبق، یخلص ال�حث إلى الوص�ة التال�ة : التوص�ات : -ثان�ًا 

إن اهتمام المؤسسات العلم�ة (المدارس والجامعات) بدراسة مثل هذا الموضوع تكاد تكون منعدمة . لذلك فإن  -
الشعوب العر��ة ال تدري سبب ما هي ف�ه من شتات واّت�اع وتقلید أعمى للغرب، وعل�ه فهذه الدراسة توصي 
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انتشار مثل هذه الدراسة، من أجل تشخ�ص المرض الذي أصاب األمة العر��ة، ومن ثم السعي إلیجاد �ضرورة 
  طرق العالج الناجعة، حتى ُنخّلص أّمتنا من ت�عیتها، فتعود إلى سابق عهدها من االزدهار والتحّضر .
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 وما�عدها . 21لالستزادة ینظر وهبي، مصطفى : موجز تار�خ الحروب الصلیب�ة، ص  - )23(
 18محمد أسد : الطر�ق إلى االسالم، ص  -)24(
 181العر��ة والمرجع�ات المستعارة، ص إبراه�م، عبدهللا : الثقافة  -)25(
 332لو�ون، غوستاف: حضارة العرب، ص  - )26(
 531هونكة، ز�غر�د : شمس العرب تسطع على الغرب، ص  - )27(
 586ینظر غوستاف لو�ون : المرجع السابق ، ص  - )28(
 18محمد أسد : الطر�ق إلى اإلسالم، ص  - )29(
 77م) ، ص 1453هـ / 857فتح القسطنطین�ة (الط�ار، فهد بن عا�ش بن محمد :  -) 30(
 وما �عدها  161ینظر فر�د، محمد : تار�خ الدولة العل�ة العثمان�ة، ص  - )31(
 21،22عمران، محمود سعید: معالم تار�خ أور�ا في العصور الوسطى، ص ص  - )32(
 23المرجع نفسه، ص  - )33(
 7،8عمر، عمر عبدالعز�ز: دراسات في التار�خ األور�ي واألمر�كي الحدیث، ص ص  -) 34(
 9نوار، عبدالعز�ز سل�مان، ومحمود محمد جمال الدین: التار�خ األور�ي الحدیث من عصر النهضة حتى نها�ة الحرب العالم�ة األولى، ص  - )35(
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 9عمر عبدالعز�ز عمر : المرجع السابق ، ص  - )36(
 10عبدالعز�ز  نوار : المرجع السابق، ص  - )37(
 11المرجع نفسه، ص  - )38(
 76هرنك، إسماعیل: تار�خ الدولة العثمان�ة، ص  - )39(
 102أبوغن�مة، ز�اد: السلطان المجاهد محمد الفاتح، ص  - )40(
عدها . = ینظر عمر عبدالعز�ز عمر : المرجع وما � 141ینظر �اغي، إسماعیل أحمد: الدولة العثمان�ة في التار�خ االسالمي الحدیث، ص  - 41)(

 وما �عدها . 200السابق ، ص 
 17/232ترك�ا) ،  -شاكر، محمود: موسوعة التار�خ اإلسالمي (التار�خ المعاصر  - )42(
نظام االنتداب  من صك عص�ة األمم، وهي المادة التي بني علیها 22المادة  نّص ینظر وزارة الدفاع في الجمهور�ة العر��ة السور�ة :  - 43)(

 http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=1137،  م1922تموز  24الصادر في 
 183قطب، محمد : واقعنا المعاصر، ص  - )44(
 276التل، عبدهللا : جذور ال�الء ، ص  - )45(
  120ینظر المیداني، عبدالرحمن حسن حبنكة: أجنحة المكر الثالثة وخوافیها ، ص  - )46(
 17�ارت، رودي : الدراسات العر��ة االسالم�ة في الجامعات األلمان�ة ، ص  - )47(
 . 14رودي �ارت : المرجع السابق،  ص  - )48(
 454مؤنس، حسین : معالم تار�خ المغرب واألندلس، دار الرشاد ، ص  - 49)(
 18النبهان، محمد فاروق : االستشراق تعر�فه، مدارسه، آثاره ، ص  - )50(
 33جورافسكي، أل�سكي : اإلسالم والمس�ح�ة، تج : محمد حمدي زقزوق، ص  - )51(
 18، 17رقین في المراجع العر��ة، ص صینظر النملة، علي بن إبراه�م: نقد االستشراق والمستش - )52(
م) 1961(بیروت،  2داغر، یوسف أسعد : مصادر الدراسات األدب�ة من العصر الجاهلي إلى عصر النهضة، المط�عة المخلصّ�ة،ط - )53(
2/771 
 19ینظر علي النملة : المرجع السابق ، ص  - )54(
 66معال�قي، منذر : االستشراق في المیزان، ص  -) 55(
 175عبدهللا إبراه�م : الثقافة العر��ة ، ص  - )56(
 20منذر معال�قي : المرجع السابق ، ص   -)57(
 25ابن نبي، مالك : إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر االسالمي الحدیث، ص  - )58(
 36النابلسي، محمد أحمد: قراءة نفس�ة في الفكر االستشراقي، ص - )59(
 105،10العقل والتنو�ر في الفكر العر�ي المعاصر ، ص ص  العراقي، عاطف : - )60(
 18زقزوق، محمود حمدي : االستشراق والخلف�ة الفكر�ة للصراع الحضاري، ص  - )61(
 142جحا، م�شال : عمر فّروخ واالستشراق، ص  - )62(
 17رودي �ارت : المرجع السابق، ص  - )63(
 19المرجع نفسه، ص  - )64(
 15علي النملة: المرجع السابق،  ص  ینظر - )65(
 15بنظر الجابري، صالح : االستشراق (قراءة نقد�ة) ، ص  - 66)(
 11بهادي، منیر: االستشراق والعولمة الثقاف�ة ، ص  - )67(
 56علي النملة : االلتفاف على االستشراق محاولة التنصل من المصطلح، ص   - )68(
)69( -    Lewis, Bernard: “ The Question of Orientalism.”, p5 
 128قجال، ناد�ة : الوظائف األساس�ة للرسم االستشراقي قبیل وٕا�ان االستعمار الغر�ي للعالم االسالمي، ص  - )70(
 71سمایلوفتش، أحمد : فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العر�ي المعاصر، ص  - )71(
 19م : االستشراق بین الموضوع�ة واالفتعال�ة ، ص السامرائي، قاس - )72(
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 17الس�اعي، مصطفى: المستشرقون ما لهم وما علیهم، ص  - )73(
 140م�شال جحا : المرجع السابق ، ص  - )74(
 36عمایرة، إسماعیل أحمد: المستشرقون وصلتهم �العر��ة، �حث في الجذور التار�خ�ة للظاهرة االستشراق�ة، ص  - )75(
 54ساردار، ض�اء الدین : االستشراق صورة الشرق في اآلداب والمعارف الغر��ة ص   - )76(
 5مالك بن نبي : المرجع السابق، ص  - )77(
 23ینظر علي النملة : االلتفاف على االستشراق محاولة التنصل من المصطلح، ص  - )78(
 139م�شال جحا : المرجع السابق، ص  - )79(
 121داني : المرجع السابق، ص عبدالرحمن حبنكة المی - )80(
 463الغزالي، مشتاق �شیر حمود : نظرتنا إلى االستشراق، ص  - )81(
 106عاطف العراقي : المرجع السابق، ص  - )82(
 588غوستاف لو�ون : المرجع السابق، ص  - )83(
 85/ 1دوزي، ر�نَهرت : المسلمون في األندلس  - )84(
 26، 25،سیر أرنولد : الدعوة إلى اإلسالم ، ص ص ، توماس - )85(
 1/86ر�نهرت دوزي : المرجع السابق،  - )86(
)87( - Payne, Robert : The holy sword, The Introduction of the book 
 20، 19رودي �ارت : المرجع السابق، ص ص  - )88(
 313حنفي، حسن : االسغراب في مواجهة التغر�ب، ص  - )89(
 241الشیخ، أحمد : من نقد االستشراق إلى نقد االستغراب، ص  - 90)(
 226العمري، ناد�ة شرف: أضواء على الثقافة االسالم�ة، ص  - )91(
 2/698الجهني، مانع بن حماد : الموسوعة الم�سرة في األد�ان والمذاهب واألحزاب المعاصرة،   - )92(
   713ِجب، هاملتون : االتجاهات الحدیثة في اإلسالم،  ص  - )93(
 253مجمعیون ، ص  -جامعیون  -نذیر، حمدان : مستشرقون س�اسیون  - )94(
 266، 265، 264ینظر بني الَمرجة، موفق : صحوة الرجل المر�ض الصفحات  - )95(
 472لسقوط ، ص الصالبي، علي محمد : الدولة العثمان�ة عوامل النهوض وأس�اب ا - )96(
 54، 53، 52/الصفحات 17محمود شاكر: المرجع السابق،  - )97(
 476، 475الصالبي، المرجع السابق، ص ص  - )98(
 ضا�ط تركي سابق : الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك ، مقّدمة المترجم . - )99(
 21العرب والمسلمین، ص محمد، عبدهللا یوسف سهر : مؤسسات االستشراق والس�اسة الغر��ة تجاه  - )100(
 65،  54َ�كن، فتحي : العالم االسالمي والمكائد الدول�ة خالل القرن الرا�ع عشر الهجري، ص ص  - )101(
 2/702مانع الجهني : المرجع السابق،   - )102(
 22ینظر عبدهللا محمد : المرجع السابق، ص  - )103(
 75 فیلكس، فارس : رسالة المنبر إلى الشرق العر�ي، ص - )104(
 2/703مانع الجهني : المرجع السابق،   - 105)(
 107ینظر محمود الح�اني : المرجع السابق ، ص  - )106(
 27عبدهللا محمد : المرجع السابق ،  - )107(
 40،41 -38حسین، طه : في الشعر الجاهلي، الصفحات  - 108)(
 24حسین، طه : مستقبل الثقافة في مصر، ص   - )109(
 10،11ال�الغة العصر�ة واللغة العر��ة، ص ص  موسى، سالمة : - )110(
 61موسى، سالمة : الیوم والغد، ص  - 111)(
  65ینظر المرجع نفسه، ص  - )112(
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 والمراجع قائمة المصادر
 المصادر -أوال 

الكامل في التار�خ، دار الكتب العلم�ة ، بیروت  م) :1987هـ" (630ابن األثیر، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد "ت: -
 . 

 المراجع العر��ة -ثان�ًا 
 ، الر�اط .1م): الثقافة العر��ة والمرجع�ات المستعارة، دار األمان، ط2010إبراه�م، عبدهللا ( -

 ، الدار الب�ضاء .   1م)، المركز الثقافي العر�ي ، ط1997ـــــــــــــ : المطا�قة واالختالف ( المركز�ة والغر��ة) (
 م) : صحوة الرجل المر�ض، مؤسسة صقر الخلیج للط�اعة والنشر والتوز�ع ،الكو�ت .1984بني الَمرجة، موفق ( -
 .  وهران، 1م): االستشراق والعولمة الثقاف�ة ، دار الغرب للنشر والتوز�ع، ط2002(بهادي، منیر -
 ، بیروت . 1م) : جذور ال�الء ، دار اإلرشاد للط�اعة والنشر ، ط1971التل، عبدهللا ( -
 ، دمشق .1م) : االستشراق (قراءة نقد�ة) ، دار األوائل للنشر والتوز�ع، ط2009الجابري، صالح ( -
عاصرة، دار الندوة العالم�ة هـ) : الموسوعة الم�سرة في األد�ان والمذاهب واألحزاب الم1420الجهني، مانع بن حماد ( -

 ، الر�اض . 4للط�اعة والنشر والتوز�ع، ط
 ،سوسة . 2م) : في الشعر الجاهلي، دار المعارف للط�اعة والنشر، ط1998حسین، طه ( -

 ، القاهرة . 2م)، دار المعارف، ط1996ــــــــــــ : مستقبل الثقافة في مصر (
 ، عمان .  1م) : االستشراق واالستغراب، دار غیداء للنشر والتوز�ع، ط2013الحّ�اني، محمود خلیف خضیر ( -
 الخطیب، محمد (د.ت) : الحضارة اإلغر�ق�ة، المنارة لالنتاج اإلعالمي والفني ، بیروت .   -
 ر النهضة، المط�عة المخلصّ�ة،صم): مصادر الدراسات األدب�ة من العصر الجاهلي إلى ع1961داغر، یوسف أسعد( -
 ، بیروت .2ط
، 1قلم للط�اعة والنشر، طهـ): االستشراق والخلف�ة الفكر�ة للصراع الحضاري، دار ال1404(زقزوق، محمود حمدي -

 الكو�ت .
 1طم) : االستشراق بین الموضوع�ة واالفتعال�ة، دار الرفاعي للنشر والط�اعة، والتوز�ع، 1983السامرائي، قاسم ( -

 الر�اض . 
 الس�اعي، مصطفى (د. ت) : المستشرقون ما لهم وما علیهم، دار الوراق للنشر والتوز�ع، عمان .    -
 م) : فلسفة االستشراق وأثرها في األدب العر�ي المعاصر، دار الفكر العر�ي، القاهرة .  1998سمایلوفتش، أحمد ( -
 ، بیروت .2ترك�ا) ، المكتب االسالمي، ط -ي (التار�خ المعاصر م): موسوعة التار�خ اإلسالم1996شاكر، محمود ( -
 ، القاهرة .  1م) : من نقد االستشراق إلى نقد االستغراب، المركز العر�ي للدراسات الغر��ة، ط2000الشیخ، أحمد ( -
، 1شر االسالم�ة، طم): الدولة العثمان�ة عوامل النهوض وأس�اب السقوط، دار التوز�ع والن2001الصالبي، علي محمد( -

 القاهرة .
  1م)، النادي األدبي �منطقة تبوك، ط1453هـ/857م): فتح القسطنطین�ة (2002الط�ار، فهد بن عا�ش بن محمد ( -

 تبوك .  
 م) : العقل والتنو�ر في الفكر العر�ي المعاصر، دار ق�اء للط�اعة والنشر والتوز�ع،القاهرة .1998العراقي، عاطف ( -
 ، بیروت . 4م) : المفّصل في تار�خ العرب قبل االسالم، دار الّساقي، ط2001اد (علي، جو  -
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م): المستشرقون وصلتهم �العر��ة، �حث في الجذور التار�خ�ة للظاهرة االستشراق�ة: دار 1992عمایرة، إسماعیل أحمد( -

 ، عمان .   3ُحنین للنشر والتوز�ع وخدمات الط�اعة، ط
 م) : دراسات في التار�خ األور�ي واألمر�كي الحدیث، دار المعرفة الجامع�ة، االسكندر�ة .  1992عمر، عمر عبدالعز�ز( -
 م): معالم تار�خ أور�ا في العصور الوسطى، دار المعرفة الجامع�ة، االسكندرّ�ة . 1986عمران، محمود سعید( -
 ، بیروت . 9رسالة، ط م) : أضواء على الثقافة االسالم�ة، مؤسسة ال2001العمري، ناد�ة شرف( -
 ، عمان .1م) : السلطان المجاهد محمد الفاتح: دار العرفان، ط1983أبوغن�مة، ز�اد( -
 ، دمشق .2م) : الحضارة األور�ّ�ة في العصور الوسطى ، الجمع�ة التعاون�ة للط�اعة، ط2000فرج، نع�م ( -
 إحسان حقي، دار النفائس، بیروت .م) : تار�خ الدولة العل�ة العثمان�ة، تج : 1981فر�د، محمد ( -
 ، د.م .  1م) : رسالة المنبر إلى الشرق العر�ي، مط�عة المستقبل ، ط1936فیلكس، فارس ( -
 م) : ماهّ�ة الحروب الصلیب�ة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكو�ت. 1990قاسم، عبده قاسم ( -
 ، القاهرة . 1ر الشروق، طم) : واقعنا المعاصر، دا1997قطب، محمد ( -
 م) : عصر الخلفاء الراشدین، دار أسامة للنشر والتوز�ع، عمان . 2009الكعبي، عبدالحك�م ( -
م): مؤسسات االستشراق والس�اسة الغر��ة تجاه العرب والمسلمین، مركز اإلمارات 2001محمد، عبدهللا یوسف سهر( -

 . ، أبوظبي 1للدراسات وال�حوث االستراتیج�ة، ط
 ، بیروت .2م) : الحروب الصلیب�ة في المشرق والمغرب، دار الغرب االسالمي، ط1982المطوي، محمد العروسي ( -
 ، بیروت . 1م) : االستشراق في المیزان، المكتب االسالمي، ط1997معال�قي، منذر ( -
 ت) : ال�الغة العصر�ة واللغة العر��ة، مؤسسة هنداوي للتعل�م والثقافة، القاهرة .   موسى، سالمة (د . -

 ــــــــــــ : الیوم والغد (د.ت) ، مؤسسة هنداوي للتعل�م والثقافة، القاهرة .
 ، القاهرة .2م) : معالم تار�خ المغرب واألندلس، دار الرشاد، ط1992مؤنس، حسین ( -
 ، دمشق . 8م): أجنحة المكر الثالثة وخوافیها، دار القلم، ط2000حسن حبنكة ( المیداني، عبدالرحمن -
م) : االستشراق تعر�فه، مدارسه، آثاره ، المنظمة االسالم�ة للتر��ة والعلوم والثقافة 2012(النبهان، محمد فاروق  -

 إ�س�سكو، الر�اط.
، 1، ط�اعة والنشرسالمي الحدیث، دار اإلرشاد للطم): إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر اال1969(ابن نبي، مالك -

 بیروت.
 ،الطائف.   1مجمعیون ، مكت�ة الصدیق للنشر والتوز�ع،ط -جامعیون  -م) : مستشرقون س�اسیون 1988نذیر، حمدان ( -
�ع واإلعالم، سان للنشر والتوز م): نقد االستشراق والمستشرقین في المراجع العر��ة، ب�2010النملة، علي بن إبراه�م( -
 بیروت .،1ط

 م)، مكت�ة الملك عبدالعز�ز العامة، الر�اض . 2007ـــــــــــ  : االلتفاف على االستشراق محاولة التنصل من المصطلح (
م): التار�خ األور�ي الحدیث من عصر النهضة حتى نها�ة 1999نوار، عبدالعز�ز سل�مان، ومحمود محمد جمال الدین( -

 ألولى، دار الفكر العر�ي، القاهرة . الحرب العالم�ة ا
 بیروت . ،ولة العثمان�ة، دار الفكر الحدیثم): تار�خ الد1988هرنك، إسماعیل ( -
 ، المنصورة .1م) : موجز تار�خ الحروب الصلیب�ة، مكت�ة اإل�مان، ط1997وهبي، مصطفى ( -
 ، الر�اض . 2مي الحدیث، مكت�ة العب�كان، طم): الدولة العثمان�ة في التار�خ االسال1998�اغي، إسماعیل أحمد ( -
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 م): المسلمون في األندلس، تج: حسن ح�شي، مطا�ع اله�أة المصر�ة العامة للكتاب، القاهرة .  1998دوزي، ر�نَهرت ( -
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 (أبوظبي،.   1والثقافة ، ط ظبي للس�احة
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م) : الشرق الُمتخّیل: رؤ�ة الغرب إلى الشرق المتوسطي، تج : غازي برو، وخلیل أحمد خلیل، 2004هنتش، تییري ( -
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م) : عمر فّروخ واالستشراق، مجلة االجتهاد، العدد الخامس والعشرون، السنة السادسة،  1994جحا، م�شال (خر�ف  -
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نظام  من صك عص�ة األمم، وهي المادة التي بني علیها 22المادة  نّص وزارة الدفاع في الجمهور�ة العر��ة السور�ة :  -
 http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=1137 . م1922تموز  24الصادر في  االنتداب
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 األسواق في مدینة القیروان في عهد الفاطمیین 

  ] م 971 – 909هـ /  361 – 297 [

  

 دالل رزق هللا عبدهللا فضل هللا

 �آداب المرج قسم التار�خ  /  عضو هیئة التدر�س 

 جامعة بنغازي 

 ملخص الدراسة

العصر الفاطمي على ازدهار التجارة النسبي الذي  فيساعد االستقرار الس�اسي في مدینة القیروان 

هذا الفترة ، فكانت األسواق فیها منظمة ومشمولة . �مراق�ة الدولة ، فضًال عن تأمین التجارة  فيشهدته المنطقة 

المتجهة إلى القیروان من قطاع الطرق واللصوص ، مما أتاح لقوافل التجار�ة أن تسیر �أمان من وٕالى القیروان 

 كافة أنحاء البلدان .إلى 

ومن خالل المادة التي تم تجم�عها تم تقس�م الدراسة إلى م�حثین فضًال عن مقدمة حول أهم�ة دراسة 

الموضوع كما تم عرض أهم النتائج التي توصلت إل�ه الدراسة ، قد خصص الم�حث األول لحدیث عن تأس�س 

 في، أما الم�حث الثاني فقد تناولت الدراسة ف�ه األسواق وتنظ�مها  األغال�ةعهد  فيالمدینة ، واألسواق وتنظ�مها 

عهد الفاطمیین ، وفي هذا الم�حث تركزت الدراسة على تنظ�م األسواق وأدارتها طرق التعامل في األسواق ، فقد 

الصكوك ،  ، والمكوس ، ولمواز�ن والمكاییل ، السكة فيتم الحدیث في هذه الفقرة عن النظم المال�ة المتمثلة 

الصیرفة ، كما تم الحدیث عن طرق الب�ع والشراء ، حیث تم عرض ال�اعة الجائلون ، المقا�ضة ، المضار�ة ، 

 االحتكار ، الشراكة .  
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 الم�حث األول 

 تأس�س مدینة القیروان . – 1

 األسواق وتنظ�مها في عهد األغال�ة . – 2

 الم�حث الثاني :

 د الفاطمیین .عه فياألسواق وتنظ�مها  – 1

 تنظ�م األسواق وادارتها . –أ 

 األسواق . فيطرق التعامل  –ب 

 أوًال : النظم المال�ة :

 ( العملة ) السكة – 1

 المكوس . – 2

 المواز�ن والمكاییل . – 3

 الصكوك . – 4

 الصیرفة . – 5

 ثان�ًا : طرق الب�ع والشراء .

 ال�اعة الجائلون . –ا 

 المقا�ضة . –ب 

 المضار�ة . –ج 

 االحتكار . –د 

 الشراكة . -هـ 
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Abstract 

 Political stability in the city of Kairouan in the Fatimid period helped the 

relative prosperity of the region in this period, and the markets were organized and 

covered. With state control, in addition to securing trade destined for Kairouan from 

bandits and thieves, which allowed commercial caravans to travel safely to and from 

Kairouan to all parts of the country. 

 Through the material that was collected, the study was divided into two 

topics, as well as an introduction about the importance of studying the topic. The 

most important results of the study were presented. Markets and their regulation in 

the era of the Fatimids, and in this topic the study focused on the regulation of 

markets and their management of methods of dealing in markets, it was discussed in 

this paragraph about the financial systems represented by rail, excises, and for 

scales and measures, sukuk, banking, as was talking about buying and selling 

methods, Where the street vendors were offered, barter, speculation, monopoly, 

partnership. 
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 المقدمة

التجاري النسبي الذي شهدته المنظمة في هذه  االزدهارمدینة القیروان على  فيالس�اسي  االستقرارساعد 

عن تأمین التجارة المتجهة إلى القیروان من  الفترة ، فكانت األسواق فیها منظمة ومشموله �مراق�ة الدولة ، فصالً 

 قطاع الطرق واللصوص ، مما أتاح للقوافل التجار�ة ان تسیر �أمان من وٕالى القیروان وٕالى كافة أنحاء البلدان .

نظرًا لقدم المدینة من جهة وألهمیتها من  كما عرف عن النشاط التجاري في القیروان التنظ�م والتخط�ط ،

 مدن المغرب األخرى . فيجهة أخرى ولهذا نجد النظم المت�عة فیها تطبق 

مدینة القیروان في عهد الدولة  فيهذه الدراسة التي تتناول موضوع األسواق  اخت�اروترجع أس�اب 

الجاري لهذه المدینة في تلك الفترة ،  م) لمعرفة مدى أهم�ة النشاط 971 – 909هـ /  361 – 297الفاطم�ة (

 هذا الموضوع . الخت�اروقد كانت كثرة العید من المصادر والمراجع عامًال مشجعًا 

الدراسة على المنهج التحلیلي السردي الوصفي إلبراز �عض الحقائق في محاولة الوصول  اعتمدتكما 

الب�ع والشراء هذا وقد اقتضت الدراسة أن أقسم  إلى نتائج هامة ، وذلك عند عرض �عض النظم المال�ة ، وطرق 

في  وتنظ�ماتهاالموضوع إلى مقدمة وم�حثین ،وخاتمة ، تحدث الم�حث األول عن تأس�س المدینة ، واالسواق 

 عهد األغال�ة .

في عهد الفاطمیین ، وفي هذا الم�حث  تهااوتنظ�مأما الم�حث الثاني فقد تناولت الدراسة ف�ه األسواق 

الدراسة على تنظ�م األسواق وٕاداراتها ، كما تم عرض طرق التعامل في األسواق ، فقد تم الحدیث في هذه تركزت 

، والمكوس ، المواز�ن ، والمكاییل ، الصكوك ، الصیرفة ، كما تم  السكةالفقرة . عن النظم المال�ة المتمثلة في 

، المقا�ضة ، المضار�ة ، االحتكار ، الشركة ،  الحدیث عن طرق الب�ع والشراء ، حرث تم عرض ال�اعة الجائلون 

 ثم عرض أهم نتائج ال�حث .
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 الم�حث األول

 تأس�س مدینة القیروان : – 1

غزوهم ثم �عودون إلى برقة أو مصر أو دمشق  فيكان المسلمون یخرجون لغزو إفر�ق�ا و�نتصرون  

یجاد معسكر أو مدینة من أجل اإلقامة فیها وذلك ل�عد خطوط مواصالتهم ، ولذلك كان من الضروري للمسلمین إ
م جعل 671هـ /  50م ) سنة  685 – 671هـ /  64 – 50، وعندما أسند أمر أفر�ق�ا إلى عق�ه بن نافع ( )1(

أول أمر �قوم �ه هو أن یؤسس القیروان فتأس�س هذه المدینة كان لهدفین األول دیني ، وهو تبل�غ دعوة هللا ، 

 .)2(والهدف الثاني عسكري وهو الدفاع عن هذه الدعوة 

�العلماء والفقهاء والمط�عین هلل،  مملوءً بن نافع على أن تكون هذه المدینة مركزًا علم�ًا  كما سعى عق�ة

 .)3(ولقد كانت عزًا لإلسالم وأهله حیث كانت مركزًا حر��ًا ومدینة للمجاهدین وجامعة لتعل�م اللغة وم�ادئ الدین

، مما  )4(األسواق سوق السماطالمدینة إلى جانب المراكز العلم�ة توجد األسواق ومن أشهر  فيوكان 

،وٕالى جانب هذا السوق  )5(یدل على أنه قد روعي عند تخط�ط عق�ة للمدینة أهم�ة السوق والتجارة والصناعات

ف والصنائع كسوق ت أسواق أخرى متخصصة ألغراض الحر الكبیر المشتمل على جم�ع أنواع المتاجر والصناعا

، وسوق األحد للمنسوجات الصوف�ة  البركة�ة ، وسوق الجوهر�ن ، وسوق الص�ارفة والذي كان معد للعمل�ات المال

 .)6(، وسوق الكتانین ، وٕالى غیر ذلك من األسواق الب�ع والشراء والتعامل

                                                           
 . 81م ، ص 1988محمد محمد زیتون ، القیروان ودورھا في الحضارة اإلسالمیة ، القاھرة ، دار المنار ،  )1(
، بیروت ،  1م ، البیان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ، ج1312ھـ / 712ابن عذاري ، أبو القاسم أحمد بن محمد ، ت بعد  )2(

 . 29م ، ص 1950مكتبة صادر ، 
 . 82زیتون ، المرجع السابق ، ص  محمد  )3(
سوق السماط الكبیر : وھو عبارة عن شارع طویل مسقوف تصطف الدكاكین والحوانیت على جانبیھ ، ویمتد من الجنوب إلى  )4(

الربیع ، إلى باب تونس مروراً بالمسجد الجامع على مسافة تقدر بنحو میلین ، انظر :  موازیاً لطول المدینة ، من باب أبي الشمال
م ) المغرب في ذكر بالد إفریقیة والمغرب ، دار الكتاب اإلسالمیة ، القاھرة 1094ھـ/487بو عبید هللا بن عبدالعزیز ، ت ي ( أالبكر

 . 217، د.ت ، ص 
 . 94زیتون ، المرجع السابق ، ص  محمد  )5(
م ) : أحسن التقاسیم في 990ھـ / 380بكر البناء الشامي المقدسي ، ت  أبيعبدهللا محمد بن أحمد بن  أبيالمقدسي : ( شمس الدین  )6(

 . 225م ،  ص 1906،  2مصرفة األقالیم ، لیدن ، ط
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م ) وال�ة أفر�ق�ة التفت إلى مسجد  693 – 507هـ / 86 -هـ 74وعندما تولى حسان بن نعمان ( 

، وكان المسجد یتوسط  )2(م )  517هـ/  84لك في شهر رمضان من سنة ( فبناه بناًء حسنًا وجدده وذ )1(القیروان

 . )3(المدینة وتح�ط �ه األسواق

 – 758هـ / 143-141وقد شاهدت مدینة القیروان تحصینات عدیدة ، حیث قام محمد بن األشعث ( 

، وحارات  أر�ضهى المدینة من الداخل عل احتوتم ) سورًا للمدینة �حمیها من الداخل والخارج ، حیث 760

 .)4(وشوارع ، وأسواق عامرة من أشهر أسواقها سوق الیهود وسوق األحد 

م) 811-800هـ/ 196 – 184كما أص�حت القیروان عاصمة لألغال�ة في عهد ابراه�م ابن األغلب (

كر�ة له ، وقد وقد قام �أنشاء مدینة ت�عد عن القیروان مسافة ثالثة أم�ال من الناح�ة الجنو��ة لتكون قاعدة عس

فسمیت �الع�اسة اظهارًا لطاعة األغال�ة الع�اسیین وٕارضاء لهم ، كما سمیت �القصر  )5(عرفت المدینة �عدة أسماء

 . )7("  رفادة، تمییزًا لها عن مدینة القصر الجدید "  )6(القد�م

من خاللها كان تخط�ط المدینة مصممًا على أن تكون عاصمة لإلمارة ، حیث زودت �أبن�ة لیزاول 

 .)8(األمیر حكم إمارته ، فكانت الدواو�ن ، ودار لضرب وسك العملة ، واألسواق وغیرها من الم�اني الحیو�ة 

اختار لها موقع ی�عد عن القیروان  )9(م ) تم بناء مدینة جدیدة875هـ/261وفي عهد إبراه�م بن أحمد ( 

، وقد أضاف إلى هذه المدینة العدید من  رفادةمن ناح�ة الجنوب وتسمى هذه المدینة مدینة  )10(مسافة أر�ع أم�ال

 .)11(المنشآت كالحمامات ، والفنادق ، والمساجد ، واألسواق ، فغدت بذلك مركزًا للتجارة 

                                                           
م ، وأعاد بناءه 670ھـ / 50بة بن نافع ومن معھ من الصحابة والتابعین سنة یعد مسجد القیروان من أقدم المساجد ، فقد بناه عق )1(

،  2األمیر زیادة هللا األول ، لیصبح أثراً باقیاً إلى الیوم من آثار األغالبة ، انظر سعد زغلول عبدالحمید تاریخ المغرب العربي ، ج
 . 73م ، ص 1979اإلسكندریة ، دار المعارف ، 

، تحقیق محمد  1م ، معالم االیمان في مصرفة أھل القیروان ، ج1296ھـ / 696رحمن بن محمد األنصاري ، الدباغ ، عبدال )2(
 . 67األحمد أبو النور ، ومحمد ما ضور ، تونس ، المكتبة العتیقة بتونس ، د. ت ، ص 

 . 224المقدسي ، المصدر السابق ، ص  )3(
 . 83زیتون : المرجع السابق ، ص  محمد  )4(
 .117، ص  1ابن عذاري : المرجع السابق ، ج )5(
 . 89زیتون ، المرجع السابق ، ص  محمد  )6(
م ) ، المؤسس في تاریخ إفریقیة وتونس ، 1698ھـ / 110ني ، ت االقاسم الرعیني القیرو أبيدینار ( أبوعبدهللا محمد بن  أبيابن  )7(

 . 52م ، ص 1963بیروت ، دار المسیرة ، 
 . 455م ، ص 1981، بیروت ، دار النھضة ،  2زیز سالم : تاریخ المغرب الكبیر ، جالسید عبدالع )8(
، تحقیق :  3) : وفیات األعیان ، وأبناء الزمان ، ج 1282ھـ / 681بكر ، ت  أبيابن خلكان ( شمس الدین أحمد بن محمد بن  )9(

 . 119م ، ص 1975إحسان عباس ، بیروت ، دار صادر ، 
 . 27صدر السابق ، ص البكري : الم )10(
 . 71م ،  ص 1981زاھر ریاض : شمال إفریقیا في العصور الوسطى ، القاھرة ، االنجلو المصریة ،  )11(
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م ) فقد تم بناء مدینة في عهد  1157 – 969هـ/  567 – 358أما في عهد الخالفة الفاطم�ة ( 

م ) أطلق علیها اسم المنصور�ة وهي ت�عد نصف میل من 952 – 945هـ/341 – 334�فة المنصور ( الخل

 .)1(القیروان وقد نقل إلیها أسواق القیروان 

 : األغال�ةتها في عهد امظ�األسواق وتن – 2

 أوًال : تعر�ف السوق :

، وهي تعني موضع الب�اعات ، )2(: هي كلمة مشتقة من تسو�ق الناس �ضائعهم السوق من الناح�ة اللغو�ة

والسوق هو الموضع الذي  )4(شتروا ، وجمعها اسواقاو�قال تسوق القوم إذا �اعوا و  )3(یتعامل فیها تيالوالسوق 

 . )5(یجلب ف�ه المتاع والسلع للب�ع واالبت�اع

اجات الناس فمنها ح سواق كلها تشتمل علىابن خلدون ف�قول ( اعلم ان األ ه: ف�عرف أما من الناح�ة االصطالح�ة

م اوال�صل والثوم واش�اهه ومنها الحاجي والكمالي مثل اآلد في معناهاقوات من الحنطة وما الضروري وهي األ

 . )6(والمال�س والماعون والمراكب وسائر المصانع والم�اني )  والفواكه

بین الناس این توجد المحالت والمتاجر ،  )7(و�عرف أ�ضًا أنه كل مكان واقع ف�ه الت�ا�ع بین من یتعاطى الب�ع

 .)8(و�كثر ال�اعة والتجار واصحاب الحرف 

العاصمة (القیروان)،  فيبتنظ�م األسواق في كافة أرجاء اإلمارة ، وخاصة  األغال�ةأمراء  اهتمامكان  

إتاحة الفرصة وتأمین طرق التجارة المؤد�ة إلى تلك األسواق ، وتطهیرها من قطاع الطرق اللصوص ، دورًا 

 .)9(القوافل التجارة أن تسیر في أمان 

                                                           
م ) : العبر ویوان المبتدأ والخبر في 1406ھـ / 808ابن خلدون ( عبدالرحمن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي ، بیروت ، ت  )1(

 . 45م ، ص 2000، مراجعة : سھیل زكار ، بیروت ، دار الفكر ،  4من ذوي السلطان األكبر ، جایام العرب والعجم والبربر و
،  12م ) : المخصص ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لینان ، ج 1065ھـ /  458ابن سید أبو الحسن على بن اسماعیل ( ت  )2(

 . 255د.ت، ص 
 . 54، ص  24، ج 3على الكبیر وآخرون ، دار المعارف ، القاھرة ، د.ت ، م ج ابن منظور : لسان العرب ، تحیق ، عبدهللا  )3(
 نفس المصدر السابق والصفحة . )4(
 . 695،  694  ، ص ص 2004، مصر ،  4المعجم الوسیط : مكتبة الشروق الدولیة ، ط )5(
 . 453، ص  م1984، دار التونسیة ، للنشر والتوزیع ، تونس ،  1ابن خلدون : المقدمة ، ط )6(
ھـ ) : فتح الباري بشرح الصحیح البخاري ، تحقیق ، محمد فؤاد  852 -ھـ  773احمد بن علي بن حجر العسقالني ( ت  )7(

 . 342، ص  4عبدالباقي ، محمد الدین خطیب ، المكتبة السلفیة ، د.ت ، ج
لرابع حتى السابع ھجري ، الحادي عشر ، الثالث عشر محمد عبدالعظیم یوف احمد : الرقابة على األسواق األندلسیة من القرن ا )8(

 . 57، ص  2013،  1، العدد  1المیالدي ، مجلة العلوم والدراسات اإلنسانیة ، مج
م ، القاھرة ، معھد البحوث 909 – 800ھـ / 296 – 184عبدالحمید حسین حمودة : أسواق القیروان في عصر األغالبة  )9(

 . 3م ، ص  2006والدراسات اإلفریقیة ، 
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كبیرة �النس�ة لإلمارة ، فقد ظهرت فیها مجموعة من األسواق التي  اقتصاد�ةوكانت العاصمة القیروان تمثل أهم�ة 

ساعدت على تنش�ط التجارة الداخل�ة والخارج�ة ولم تكن األسواق القیروان أهم�ة من حیث تعددها ، وتنوع 

ات فحسب ، بل كانت تؤثر في أسعار أسواق المدن األخرى ، وتتخذها نموذجًا من حیث التنظ�م ، اختصاص

 .)1(وتطبیق قواعد الحس�ة 

، فقد حدث تنظ�م جدید للسواق ، وخاصة في العاصمة الوقت ذلكالتجاري الذي شهدته اإلمارة  لالزدهارومجاراة 

ول من إنشاء حوانیت جدیدة وسط المدینة ، حول المسجد الجامع القیروان استطاع من خالله األمیر ز�ادة هللا األ

، على غرار أسواق المدن اإلسالم�ة ، واطلق علیها السماط الكبیر ، وهي �منزلة السوق المركز�ة المعروفة ( 

 . )2(�الق�صر�ات ) وهي قسم من األسواق معد للصناعات

افهم الم�اشر على بنائها ، نتیجة لكونها مخصصة وكان اهتمام األمراء بهذا النوع من األسواق ، وأشر 

لب�ع الجواهر ( الذهب ، والفضة ) ، والصیرفة ، الحدید ، والطراز ، والتحف ، والهدا�ا ، فضًال عن كون هذه 

 .)3(األسواق ، ملك لهم ،ینتفعون �ما بدره علیهم من األموال ، إذ ال یرخص لغیرهم إقامة مثل هذه األسواق 

األسواق تخضع لنظام رقابي صارم ، عرف بنظام الحس�ة ، حیث أطلق ید المحتسبین ، وكانت هذه 

معاق�ة المخالفین  في،  )6(، وعبدهللا بن الولید )5(، وحبیب بن نصر التم�مي )4(والقضاة ، أمثال سحنون بن سعید

مهنة الب�ع والشراء ، كما كان  ونفي ال�عض منهم من األسواق ، ومنع دخولهم إلیها ، بل ومنعهم نهائ�ًا من مزاولة

 . )7(على التاجر أن یلتزم �سعر یتفق عل�ه مع جیرانه من التجار

كالسوق  )8(كما عرفت األمارة أنواعًا أخرى من األسواق ، منها ما ینعقد في أ�ام معلومة من األسبوع 

یومي األحد ، والخمسین من كل أسبوع ، و�عد  )10(، �القرب من ماجل مهر�ة  )9(الذي كان ینعقد غر�ي القیروان

                                                           
م ،  1968: القیروان عبر ازدھار الحضارة اإلسالمیة فى المغرب اإلسالمي ، تونس ، الدار التونسي للنشر ،  ىالحبیب الجنحان )1(

 . 67ص 
 . 15عبدالحمید حسین حمودة : المرجع السابق ، ص  )2(
 . 73،  72م ، ص 1972تونس ، دار المنار ، ،  2حسن حسنى عبدالوھاب : ورقات عن الحضارة الغربیة اإلفریقیة ، ج )3(
م ریاض النفوس في طبقات علماء القیروان وإفریقیا وزھادھم ونسكاكھم 1061ھـ/453المالكي ( أبوبكر عبدهللا . بن محمد ، ت  )4(

م ،  1994، ط ، تحقیق بشیر البكوش ، محمد العروسي ، بیروت ، دار الغرب اإلسالمي 1وسیر أخبارھم وفضائلھم وأوصافھم ، ج
 . 507ص 

 . 111، ص  1ابن عذاري : البیان ، ج )5(
 . 73عبدالحمید حسین : المرجع السابق ، ص  )6(
جعفر أحمد  أبيم ) : النظر واالحكام في جمیع أحوال السوق ، روایة 901ھـ /  289( یحیى  األصل اإلفریقي الموطن ، ت  )7(

 . 33 – 31، ص  1973ة للتوزیع ، القصري القیرواني ، تونس ، الشركة التونسی
 . 225المقدسي : حسن التقاسیم ، ص  )8(
 . 226المصدر نفسھ ، ص  )9(
 . 312المالكي : نفس المصدر السابق ، ص  )10(
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هذا السوق من أكبر أسواق القیروان ، وت�اع ف�ه األقمشة ، ومستلزمات ص�انتها وٕاصالحها ، واألواني الفخار�ة 

 .)1(والزجاج�ة 

 نظم المعامالت التجار�ة في األسواق : -

د كأساس لق�اس جم�ع الموزونات واعتم )3(من أشهر المعامالت التجار�ة )2(�عتبر الرطل ال�غدادي

وكما كان  )5(، ومن المكاییل المستخدمة فكان قفیز القیروان ، وهو مك�ال للحبوب والمواد الجافة )4(والمكاییل

 . )6(�ستخدم أ�ضًا القسط وهو �ستخدم لكیل الز�وت ، و�قدر بنصف صاع

�حت القیروان من أهم المراكز كانت قائمة في تلك الفترة اص اليو�فضل هذه المعامالت التجار�ة 

 التجار�ة في األمارة .

م قام األمیر األغلبي �ضرب دراهم خالصة الع�ار وجعل كل عشرة منها تساوي 888هـ/ 275وفي سنة 

دینارًا ذهب�ًا وقد سماها العشار�ة وأمر �قطع التعامل �المقطوع من الدراهم التي كانت تتخذ قبل ذلك ، وأدى هذا 

 .)7(ي في القیروان إلى أن صارت الدنانیر والدراهم تؤخذ صرفًا ال وزنًا اإلصالح النقد

 

 الم�حث الثاني

 : تها في عهد الفاطمیینااألسواق وتنظ�م -

 تنظ�م األسواق وٕادارتها :    –أ  

تخذت الذلك أهتم خلفاء الفاطمیین �أسواق المدینة ، ومن أشهر االسواق التي أهتموا بها سوق السماط  

الدولة الفاطم�ة �عض الرسوم والتنظ�مات في هذا السوق الضخم ، لما یتمیز �ه من كثافة الحركة وشدة الزحام 

�سوق حمل تبن ، وال حمل حطب ، وال �سوق أحد  مرسي ، ومن أهم تلك التنظ�مات األالطر�ق الرئ� و�اعت�اره

 . )8(فرس بها

                                                           
م ، ص 1983م ) : فتوح البلدان ، بیروت ، دار مكتبة الھالل ، 892ھـ/779الحسن أحمد بن یحیى بن جابر ، ت  البالذري ( أبو )1(

327  
الرطل البغدادي : الرطل في بغداد یعني مائھ وثالثون درھماً ، الرطل اثنا عشر أوقیة ، أنظر : موسى لقبال : الحسبة المذھبیة في  )2(

 .73م ، ص 1971بالد المغرب العربي ، نشأتھا وتطورھا ، لجزائر ، الشركة الوطنیة للنشر ، 
 . 240المقدسي : المصدر السابق ، ص  )3(
 . 41دالحمید حسین : أسواق القیروان ، ص عب )4(
 . 240المقدسي : المصدر السابق ، ص  )5(
 . 207م ، ص 1981م ) : األموال ، بیروت ، مؤسسة ناصر للثقافة ، 838ھـ/ 224عبید هللا القاسم ، ت  أبيابن سالم : (  )6(
 . 121،  120، ص  1ابن عذاري : المصدر السابق ، ج )7(
 .  20م ، ص  1997سلطان : االسواق في العصر الفاطمي ، مؤسسة شباب الجامعة ، عبدالمنعم  )8(
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القیروان من المواد الغذائ�ة المتمثلة في الخضروات والفواكه و�عتبر هذا السوق هو السوق الرئ�سي لمدینة 

 واللحوم وغیرها ، وكان لكل سوق أوزانه ومقای�سه الخاصة �ه .

مدینة القیروان سوق خاص بها كما ذكرنا سا�قًا ، واحتفظت �عض األسواق  فيوكانت لكل حرفة  

 . )1(�عرض السلع التي تنتج في المدینة أو تستورد من الخارج 

كما كان لكل سوق ما �میزه عن غیره من األسواق األخرى في المدینة الواحدة فقد كانت هناك أسواق 

وهناك أسواق  )2(، والصاغة والبراز�ن واألساكفةمتخصصة في ب�ع �ضاعة أو صناعة ما ، كأسواق الص�ارفة 

فهناك أسواق  )3(الحبوب والبذور على اختالف أنواعها وكانت هناك مجالت أو خانات خاصة لها في األسواق

ومن أسواق القیروان في  )4(القطن وما یترتب عل�ه من عروض للصناعات القطن�ة كالمال�س واالنسجة األخرى 

اجون واألساكفة ، والخشابون والح�اكة ، والنساجون ، ، كما وجدت أسواق السر )5(العهد الفاطمي أسواق الحلو�ات

كما وجدت أسواق  )4(، والز�اتون ، وأسواق الورق والزجاجون وغیرها من أصناف الصناعة والتجارة والصافون 

المصنوعات الذهب�ة وصناعة األواني والخزف والصناعات الخشب�ة ، واألدوات المنزل�ة وأسواق الصناعات الجلد�ة 

 .)6(ة واألحذ�ة واالحزمة والح�اكة والمال�س . وغیرها من الصناعات المتنوعة كالسراج

ولما كان السوق هو المحور المركزي األساسي للنشاط المالي واالقتصادي ، فقد كانت اسواق القیروان 

هنا توافرت في  ومن )7(كغیرها من األسواق اإلسالم�ة تعج �التجار والسماسرة الذین �قومون �عمل�ات الب�ع والشراء

العهد الفاطمي المستلزمات الضرور�ة لتأمین حاجة ال�اعة والتجار وراحتهم ف�ما عرف  فيأسواق القیروان 

�المنشآت التجار�ة حیث ال�اعة كان من الالزم تهیئة السبل أمام التجار واألجانب منهم خاصة حتى �ستط�عوا 

 فيولهذا أق�مت  )8(ة أداء واجب اإلشراف على الوجه األكملمزاولة أعمالهم دون عناء كبیر وحتى یت�سر للخالف

معظم أجزاء القیروان في العهد الفاطمي عمائر تجار�ة وٕان اختلفت طرز عمارتها إال أنها جم�عًا أنشئت لتحقیق 

 .)9(غرض واحد وهو خدمة الحركة التجار�ة 

                                                           
 . 94محمد زیتون : المرجع السابق ، ص  )1(
 . 78نفس المرجع ، ص  )2(
 . 16عبدالمنعم عبدالحمید سلطان : المرجع السابق ، ص  )3(
 . 39المرجع السابق ، ص  )4(
 . 161محمد زیتون : المرجع السابق ، ص  )5(
 . 32البكري : المصدر السابق ، ص  )4(
 .19عبدالمنعم عبدالحمید ، األسواق في العصر الفاطمي ، ص  )6(
 . 37المرجع نفسة ، ص  )7(
 . 169،  1ابن عذاري ، ج )8(
 . 272،  271م ، ص 1988د البراوي : حالة مصر ، االقتصادیة في عھد الفاطمیین ، القاھرة ، راش )9(
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�اإلضافة إلى �عض الحوانیت  )1(نحیث أقامت �عض الق�اسر التي كان یلحق بها مساجد للتجار المسلمی

 والدكاكین والحمامات وغیر ذلك من الضمانات للراغبین فیها .

ومن العمائر التي أق�مت في العهد الفاطمي الفنادق كانت فنادق أسواق القیروان في العهد الفاطمي ال 

بناء ضخم مر�ع . على شكل  المدن اإلسالم�ة ، فكان الفندق ع�ارة عن فيتختلف كثیرًا عن الفنادق التجار�ة 

حصن ، امتدت خارج�ة حدائق غرست بها �عض األشجار ، وكان الفندق یتألف من عدة طوابق ، وفي الدور 

األرضي منه كانت توجد المخازن والحوانیت التي تطل على فناء داخلي فس�ح خاص بتعبئة ال�ضائع وتفر�غها ، 

 . )2(كانوا ینامون فیها ، و�غلقون غرفهم �أقفال روم�ه بینما تضم أدواره العل�ا مساكن التجارة التي

" ولغیر الم�اسر فنادق وخانات �سكنها أهل المهن وأر�اب الصنائع �الدكاكین  )3(و�ضیق ابن حوقل

والحوانیت المشحونة �ال�ضائع .... إلى غیر ذلك في اصناف اسواقهم الفنادق  المسكونةالمعمورة ، والحجر 

 ائع منهم " .المملوء بذوي الصن

وأق�مت الفنادق أصًال للتجار األجانب ، وسمح لكل جال�ه منهم �أن �كون لها فندق ، كما سمحت الدولة 

 .)4(الفاطم�ة لهم �ممارسة شعائر دینهم داخل الفنادق الخاصة بهم 

 طرق التعامل في األسواق : –ب 

التجاري سواء اكان هذا التعامل بین تاجر وآخر عرفت أسواق القیروان في العهد الفاطمي عدة أنواع من التعامل 

 )5(أم بین تاجر ومستهلك ، ومن هذه األنواع التعامل �الب�ع نقدًا ، والب�ع �اآلجل الذي جرت العادة على توثیق ثمنه

 .)6(والب�ع �التقس�ط والمقا�ضة 

 أوًال: النظم التجار�ة :

ة : " السكة هي الختم على الدینار والدراهم المتعامل بها : �عرف ابن خلدون السكة �قول السكة ( العملة ) – 1

بین الناس �طا�ع حدید ینقش ف�ه صور أو كلمات مقلو�ة و�ضرب بها على الدینار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك 

                                                           
 . 293أحسن التقاسیم ، ص  المقدسي : )1(
م ، 1947رویدة ، عصر النھضة ، القاھرة  ، ترجمة عبدالھادي أبو 2آدم متز : الحضارة اإلسالمیة في القرن الرابع الھجري ، ج )2(

 . 387ص 
 . 381م ،  ص 1979م ) صورة األرض ، بیروت لبنات ، 977ھـ/ 367القاسم النصیبي ، ت ابن حوقل ( أبو )3(
 . 155م ،  ص 1969جمال الدین سرور : تاریخ الحضارة اإلسالمیة في الشرق ، دار الفكر العربي بیروت ،  )4(
م ) : جذوة االقتباس في ذكر من حل من اإلعالم بمدینة 1616ھـ/1025العباس أحمد بن محمد ، ت  ابن القاضي المكناسي ( ابو )5(

 . 118م ، ص  1973، الرباط ، دار المنصور للطباعة  1فأس ، ج
 . 396، ص  1نفس المصدر السابق ، ج )6(
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" ، ثم �قول : " ولفظ السكة كان أسمًا للطا�ع وهي الحدیدة المتخذة لذلك ، ثم  )1(النفوس علیها ظاهرة مستق�مة

عرف الدول "  فينقل إلى الق�ام على ذلك والنظر في است�فاء حاجاته وشروطه ، وهي الوظ�فة فصار علمًا علیها 
)2( . 

وتعتبر السكة وسیلة هامة من وسائل التعامل التجاري في الب�ع والشراء ، وترجع أهمیتها إلى أنها توضح 

ت هذه العملة ع�ارة عن الدینار ، وهو األسم الذي كان مدى التقدم واالزدهار االقتصادي والحضاري للدولة ، وكان

 .)3(�طلق على النقود الذهب�ة ، كما كان أسم الدرهم �طلق على النقود الفض�ة 

و�تمیز الفاطمیین على عكس سا�قیتهم ومعاصر�هم بوفرة العمالت �ما علیها من ألقاب وأسماء ورسومات 

على إصدار عملة جدیدة تحمل أسم الفاطمیین فأمر �ضرب الدینار  وتوار�خ ، فمنذ أن تقلد جوهر الصقلي ، عمل

المعزي ونقش عل�ه �أحد وجه�ه ثالثة أسطر أحدها " دعاء األمام معد لتوحید األحد الصمد ، والثاني " المعز 

حق ل�ظهر لدین هللا أمیر المؤمنین " وفي الوجه األخر " ال إله إال هللا محمد رسول هللا . أرسلة �الهدى ودین ال

 .)4(على الدین كلة ولو كره المشركون " على أفضل الوصیین وز�ر خیر المرسلین " 

ولما كان الفاطمیون من الش�عة فإننا نجد أن عملتهم كانت تحمل صفتهم المذهب�ة ، و�التالي فإن الدولة 

 ")5(بإصدارها هذه العملة تعلن عن س�ادتها وعن عقیدتها الدین�ة 

 و�مجيءالسكة ،  �اسمفاطم�ة في القیروان كالعملة في كل الدول اإلسالم�ة تعرف وكانت العملة ال

 .)6(ین أص�حت القیروان مفرًا لضرب العملة الفاطم�ة یالفاطم

كما عمل الخل�فة الحاكم أمرًا �ضرب الدراهم الفض�ة واتخاذها وحدة للتعامل و�ذلك أص�حت القیروان  

،وتقرر أمر الدراهم على ثمان�ة عشر درهمًا )7(تسیر على نظام المعدنین وأص�حت النقود الفض�ة عملة قانون�ة 

 .)9(لع القلیلة الثمن و�بدو أن ضرب هذه الدراهم ار�د �ه ت�سیر التعامل في الس )8(بدینار

                                                           
 . 92ابن خلدون : المصدر السابق ، ص  )1(
 . 322المصدر نفسة : ص  )2(
عبد المرضي محمد عطوة : العالقات بین المغرب واألندلس من الفتح اإلسالمي إلى قیام الدولة الفاطمیة بالمغرب رسالة دكتوراه  )3(

 . 279 – 278م ، ص 1989امعة القاھرة ، ، كلیة دار العلوم ، ج
 1ھـ ) : شذور العقود في ذكر النقود ، تحقیق محمد عبدالستار عثمان ، ط745العباس أحمد بن على ت. المقریزي ( تقي الدین أبو )4(

 . 139م ، ص  1990، مطبعة األمانة بالقاھرة ، 
 . 223م ، ص  1953ة كلیة اآلداب ،جامعة عین شمس ، المجلد الثاني ، عبدالمنعم ماجد : النقود الفاطمیة في مصر ، مقال بمجل )5(
 . 224نفس المرجع السابق ، ص  )6(
 . 304راشد البراوى : حالة مصر االقتصادیة ، ص  )7(
 . 142المقریزي : المصدر السابق ، ص  )8(
 . 160م ، ص  1970محمد جمال الدین سرور : الدولة الفاطمیة في مصر ، دار الفكر العربي ،  )9(



 

 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

 م2021/  السادسالعدد 

276 

 المكوس : – 2

على كل عمل�ات الب�ع والشراء حیث كانت تحمل  )1(: هي ع�ارة عن الرسوم التي فرضها الفاطمیون  المكوس

على السلع الصادرة والواردة مهما كان نوعها ، فقد فرضت على ال�ضائع التي یجلبها التجار ، وقد اختلفت ق�مة 

وضة على تجار المسلمین أقل �طب�عة الحال . من التي یدفعها التجار المس�حیون ، الرسوم فكانت الق�مة المفر 

و�بدو أن حاجة الخالفة إلى األموال كانت سب�ًا في رفع المكوس وخاصة خالل الشدائد واألزمات، كما أنها قد 

 .)2(تزداد على سلع الترف 

ل�ضائع المختلفة سواء اكانت من الغالت كما فرضت الدولة الفاطم�ة المكوس على الصادر والوارد من ا 

 .)3(الزراع�ة ، والمنتجات الصناع�ة أم السلع األجنب�ة الواردة إلى القیروان 

 المواز�ن والمكاییل : – 3

ة إلى تعد المواز�ن والمكاییل من األمور المهمة التي تنظم التعامل التجاري ، وهي تختلف من منطق

الز�ادة والنقصان "  فيواصطلح أهل إقل�م و�لد في المعاملة على أرطال تتفاضل  ي "زر أخرى . وهذا ما أكدة الشی
)4( 

 . )5(وعلى العموم فقد كان للرحال ال�غدادي شهرة واسعة في التعامل التجاري في اسواق القیروان

 .)6(كما أكد ال�كري على زنة رطل اللحم والتین في القیروان �عشر أرطال فلفل�ه 

 عمل�ات الب�ع والشراء فهي : فيأما أهم أنواع المكاییل المستعملة 

�كثرة ، وأشار المالكي أن ثمن  )8(والشعیر )7(كیل القمح في: وهي من المكاییل التي استخدمت  هالثمن -1

 .)9(القمح �كفي إلطعام الفرد ستین یومًا 

                                                           
 . 104، ص  1المقریزي : الخطط ج )1(
 305راشد البراوي : المرجع السابق .، ص  )2(
 . 22عبدالمنعم عبدالحمید : المرجع السابق ، ص  )3(
طلب الحسبة ، تحقیق / السید الباز العریني ،  م : نھایة الرتبھ فى193ھـ/589الشیرزي ( عبدالرحمن بن نصر عبدهللا ، ت/ )4(

 . 15م ، ص 1946مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ، 
 . 297م ، ص 1983، القاھرة ،  1عزالدین موسى : النشاط االقتصادي في المغرب اإلسالمي ، ط )5(
 . 28البكرى : المغرب ، ص  )6(
 . 235، ص  2المالكي : المصدر السابق ، ج )7(
 . 31، ص  2المصدر نفسھ : ج )8(
 . 235، ص  2المصدر نفسة : ج )9(
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: وحدد ال�كري مقداره في أسواق القیروان وأعمالها بثماني و��ات ، واعتاد أهل القیروان على كیل القفیز  -2

، وقفیز الز�ت �قدر  )1() ثمنه ، وسته أمداد 32) ، (8الحبوب والمواد الجافة �القفیز الذي �قدر بـ (

 .)2(�حوالي ثالثة أرطال فلفل�ه 

مألوفًا في التعامل عند أهل القیروان ، وتستخدم لكیل الز�ت : وهو من المكاییل اإلسالم�ة وكان القسط  -3
)3(. 

،  )4(: وكانت من وحدات الكیل المعروفة في أسواق القیروان ، وحدد ال�كري مقدارها �أر�عة ثمان الو�ب -4

 . )5(خمسة عشر منا وتقدر الو�ب

: �عرف الخوارزمي الصك �أنه یجمع ف�ه أسماء لمستحقین وعدتهم ومبلغ مالهم و�وقع الخل�فة الصكوك  -5

 .)6(في أخره بإطالق الرزق لهم 

، وهو أش�ه �الش�ك في الوقت  )7(وقد صار الصك من وسائل التعامل التجاري ، إذ في األصل سند الدین

امل التجاري منُذ عهد األغال�ه ، و�رى آدم متز أن ، وعرفت تجارة القیروان هذا النوع من التع )8(الحاضر

 .)9(التعامل �الصك هو أرقى ما وصل إل�ه التعامل المالي بین التجار المسلمین 

: وجدت الصیرفة في أسواق القیروان لتسهیل األعمال التجار�ة كتبدیل العملة وصرف الدینار  الصیرفة – 6

مال الصیرفة في القیروان في �ادئ األمر وشاركهم النصاري في هذا ، وكان الیهود یتولون أع )10(إلى الدرهم

  . )11(المجال ، ولما نقشت ظاهرة الر�ا في أسواق القیروان تم الغاء هذا النوع من التعامل التجاري 

 ثان�ًا : طرق الب�ع والشراء :

 -تعددت طرق ال�ع والشراء في القیروان ومنها :

                                                           
 . 27،  26البكري : المغرب ، ص  )1(
 . 240المقدسى : أحسن التقاسیم ، ص  )2(
 . 28البكري : المصدر السابق ،  )3(
 . 27البكري : المصدر السابق ، ص  )4(
 . 204المقدسي : المصدر السابق ، ص  )5(
 . 83م ، ص 1984اري بیروت ، بیھـ ) : مفاتیح العلوم ، تحقیق إبراھیم األ387الخوارزمي ( محمد بن أحمد بن یوسف ، ت/  )6(
 . 279، ص  2ادم متز : الحضارة اإلسالمیة ج )7(
 م ، ص1982رة ، ، مكتبة النھضة المصریة القاھ 4حسن إبراھیم : تاریخ اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي ، ج )8(
 . 270، ص  2دمز : المرجع السابق ، جا )9(
 . 262، ص  1المالكي : المصدر السابق ، ج )10(
 . 705، ص  2المالكي ، المصدر السابق ، ج )11(
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قیروان وأسواقها ال�اعة الجائلون الذین ینادون على �ضائعهم في الشوارع ، و�بدو : عرفت ال ال�اعة الجائلون  -أ

أن أسعار هذه ال�ضائع هي اقل من الدكاكین ، وما �میز هذا النوع من التعامل �أنه �ضاعة رخ�صة الثمن ، 

ك الذین كان یب�عون أر�اب المقاعد وهم أولئ �اسمو�نقسم ال�اعة الجائلون إلى قسمین ، قسم �فترش األرض وعرف 

، والقسم األخر هو الذي �سیر في الطرقات إفراد ینادون على �ضائعهم  والفواكهشتى أنواع المأكوالت والمشرو�ات 

 . )1(، و�صلون إلى المنازل ، ل�عرضوا سلعتهم على أر�ابها

 هالمقا�ضجار القیروان : وهي من أقدم أسالیب التعامل التجاري السائد في تلك الفترة ، وعرف ت المقا�ضة -ب

 .)2(طنجة  فيفي تعامالتهم التجار�ة ، فكانوا �قاضون الشعیر �ال�قل 

: وتقوم هذه الطر�قة على أساس بین طرفین أحدهما صاحب راس المال واألخر المضارب الذي  المضار�ة –ج 

ذلك المال على أن �كون الر�ح مناصفة أو حسب االتفاق ، وهو مبدأ معمول �ه في المدن  في�قوم �التجارة 

اإلسالم�ة ومنها القیروان الذي كان أهلها �ضار�ون �أموالهم لكي �ستثمرونها ، حتى ولو بدینار واحد �عهد �ه 

 .)3(ألحد أصدقائه مقابل تحصیل دنانیر كثیرة في الر�ح ف�ما �عد 

 : االحتكار –د 

، وثمة دلیل على  )4(إلى احتكار �عض السلع لجئوایبدو ومن خالل الروا�ات أن �عض التجار في القیروان قد 

الحنطة  فيذلك ما نقله الد�اغ " أدركت رجاًال �القیروان أمل�ا افتقدوا ما دخلوا فتنا وال أغرامهم سلطان إال أ�حروا 

 .)5(خاء ، لیب�عوه في أ�ام الشدائد " أ�ام الشدائد ، یر�د إنهم اشتدوا الطعام في الر 

 : الشراكة

عرف نظام الشراكة في القیروان كإحدى وسائل الب�ع والشراء ، واتخذه التجار كأسلوب لرفع رأس المال 

وز�ادته بإشراك أكثر تاجر ، فقد كانت من متطل�ات التجارة الكبیرة توفیر رؤوس األموال الضخمة لیتمكن التجار 

مزاولة التجارة ال�عیدة المدى ، فحدث ب�عضهم إلبرام الشركات مع �عضهم ال�عض ، سواء بإدماج المتوسطین من 

السلع  الحتكارأكثر من فرد في المتاجرة �السلعة منعًا  الشتراكأو  )1(أموالهم أو �ضائعهم أو �اإلشراك في الموكب

                                                           
 . 300، ص  5عیاض : عیاض البستي ، ترتیب المدارك وتعریب المسالك لمعرفة مذھب مالك ، الرباط ( ب ، ت ) ، ج )1(
 . 119، ص  1المالكي : المصدر السابق ، ج )2(
 . 228،  223، ص  6عیاض : المصدر لسابق ، ج )3(
 . 12الشیدرزى : نھایة الرتبة ، ص  )4(
 . 24،  23، ص  3الدباغ : معالم االیمان ، ج )5(
 . 170م ، ص 1999شرف الدین : بعض مالمح أزمة أفریقیة االقتصادیة ، الجماھیریة العظمى ،  )1(
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القطن �سوق األحد بین �عض  فيبید عدد معین من التجار ، فقد ذكر القاضي ع�اض " أنه كانت توجد شراكة 

  . )2(من التجار

 الخاتمة

استنتجت الدراسة من خالل عرض األسواق في القیروان في عهد الفاطمیین �أن الفاطمیین قاموا ببناء مدینة  -

 لهم واطلقوا علیها أسم المنصورة وت�عد هذه المدینة عن القیران نصف میل ونقلوا الیها أسواق القیروان . 

لفاء الفاطمیون قد أهتموا �أسواق المدینة مما كما أظهرت الدراسة عند عرض تنظ�م األسواق وٕادارتها �أن الخ -

 ساعد ذلك على ازدهار التجارة في ذلك الوقت .

وهذا �عني أنها تعلن س�ادتها وعقدتها  المذهب�ةابرزت الدراسة �أن الدولة الفاطم�ة اصدرت عملة تحمل صفتها  -

 الدین�ة .

فرضوا المكوس ورفعوا ضر�بتُه وذلك لحاجة أوضحت الدراسة من خالل عرض النظم المال�ة �أن الفاطمیین  -

 الدولة ألموال وخاصة خالل الشدائد .

وجدت الدراسة من خالل عرض المواز�ن والمكاییل �أن الرطل ال�غدادي هو أشهر التعامالت التجار�ة في  -

 أسواق القیروان .

ذلك �عد ما قاموا الیهود وشاركهم أبرزت الدراسة �أن الفاطمیین قاموا بإلغاء الصیرفة من أسواق القیروان و  -

 النصارى �انتشار ظاهرة الر�اء و�رجع ذلك إلى المراق�ة التامة التي عمل الفاطمیین بها في اسواق المدینة .

  

                                                           
 . 375، ص  4عیاض : المصدر السابق ، ج )2(
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوًال : المصادر :

 م ) :1681هـ /  1092، ت  القیرواني ينالرعیابن أبي دینار ( أبوعبدهللا محمد بن أبي القاسم  - 1

 م .1963، بیروت ، دار المسیرة ، 2المؤسس في تار�خ إفر�ق�ة وتونس ، ط -

 هـ ): 352 -هـ 373ابن حجر العسقالني ( احمد بن علي ت /  -2

فتح ال�اري �شرح صح�ح البخاري ، تحقیق ، محمد فؤاد عبدال�اقي ، محمد الدین الخطیب ، المكتب السلف�ة ،  -

 . 4جد.ت ، 

 م ) :990هـ / 380القاسم محمد بن علي النصیبي ، ت  ابن حوقل ( أبو – 3

 م .1979صور األرض ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ،  -

 م ) :1405هـ / 808ابن خلدون ( عبدالرحمن بن محمد ، ت  – 4

 م . 1984، دار التونس�ة للنشر والتوز�ع ،  2المقدمة ، ط -

،  4مبتدأ والخبر في أ�ام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر ، جكتاب العبر ودیوان ال -

 م .2000مراجعة سهیل زكار ، بیروت ، دار الفكر ، 

 م ) :1282هـ / 681الع�اس أحمد ، ت  ابن خلكان ( شمس الدین أبو – 5

 م .1975،  وف�ات األع�ان ، وأبناء الزمان ، تحقیق : إحسان ع�اس ، دار صادر ، بیروت -

 م ) :838هـ / 224ابن سالم ( أبي عبید هللا القاسم ت/  – 6

 . 1981األموال ، بیروت ، مؤسسة ناصر للثقافة ،  -

 م ) 1065هـ/ 458الحسن علي بن اسماعیل ( ت  ابن سید أبو – 7

 ، د.ت . 12المخصص ، دار الكتاب العلم�ة ، بیروت ، لبنان ، ج -
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 م ) :13عذاري المراكشي ، ت/ نها�ة القرن السا�ع الهجري ، ابن عذاري ( محمد بن  -8

الب�ان المغرب في أخ�ار األندلس والمغرب ، تحقیق ج س كوالن ، وال�في بروفنسال ، دار الثقافة ، بیروت،  -

 م . 1950لبنان ، 

 م ) : 1616هـ/1025الع�اس أحمد بن محمد ، ت  بوأ(  يالمكناسابن القاضي  – 9

 م . 1973، الر�اط ، دار المنصور للط�اعة  1جذوة االقت�اس في ذكر من حل من اإلعالم �مدینة فأس ، ج -

 24ابن منظور : لسان العرب ، تحقیق ، عبدهللا على الكبیر وآخرون ، دار المعارف ، القاهرة ، د.ت ، ج -10

. 

 م ) : 1094هـ / 487ال�كري ( أبوعبدهللا بن عبدالعز�ز ، ت – 11

المغرب في ذكر �الد إفر�ق�ا والمغرب ، جزء من المسالك والممالك ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة ، ( د. ت  -

. ( 

 م ) : 892هـ/279أحمد بن �حیى بن جابر ، ت  أبو الحسنال�الذري (  – 12

 م . 1983فتوح البلدان ، بیروت ، دار مكت�ة الهالل ،  -

 م ) :993هـ /  373حمد بن الع�اس / ت : الخوارزمي : ( أبو�كر م – 13

 م . 1984، بیروت ،  1، ط ي األب�ار مفات�ح العلوم ، تحقیق إبراه�م  -

 م ) :296هـ / 696الد�اغ ( عبدالرحمن بن محمد األنصاري ، ت  -14

س ، ، تحقیق محمد األحمد أبو النور ، ومحمد ماضور ، تون 1معالم اال�مان في مصرفة أهل القیروان ، ج -

 المكت�ة العت�قة بتونس ، د. ت .

 م ): 193هـ/589( عبدالرحمن بن نصر عبدهللا ، ت/ یزري الش - 15

م 1946طلب الحس�ة ، تحقیق / السید ال�از العر�ني ، مط�عة لجنة التألیف والترجمة والنشر ،  في الرت�ةنها�ة  -

. 

 ) : م1139هـ /  544القاضي ع�اض ( موس بن ع�اض ال�ستي ، ت  – 16
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 ، الر�اط ( ب ، ت ) 5وتقر�ب المسالك لمعرفة مذهب مالك ، ج المداركترتیب  -

 م ) :1061هـ/453المالكي ( أبو�كر عبدهللا . بن محمد ، ت  - 17

 1هم وسیر أخ�ارهم وفضائلهم وأوصافهم ، جكار�اض النفوس في ط�قات علماء القیروان وٕافر�ق�ا وزهادهم ونس -

 م . 1994، محمد العروسي ، بیروت ، دار الغرب اإلسالمي ، ط، تحقیق �شیر ال�كوش 

هـ / 380بي عبدهللا محمد بن أحمد بن أبي �كر البناء الشامي المقدسي ، ت أالمقدسي : ( شمس الدین  - 18

 م .1906،  2م ) : أحسن التقاس�م في مصرفة األقال�م ، لیدن ، ط990

هـ ) : شذور العقود في ذكر النقود ، تحقیق 745أحمد بن على ت. والع�اس وأبالمقر�زي ( تقي الدین  - 19

 م . 1990، مط�عة األمانة �القاهرة ،  1محمد عبدالستار عثمان ، ط

 م ) : 901هـ /  289�حیى ( األصل اإلفر�قي الموطن ، ت  - 20

تونس ، الشركة التونس�ة النظر واالحكام في جم�ع أحوال السوق ، روا�ة أبي جعفر أحمد القصري القیرواني ،  -

 . 1973للتوز�ع ، 

 ثان�ًا : المراجع :

المغرب اإلسالمي ، تونس ، الدار التونسي  في: القیروان عبر ازدهار الحضارة اإلسالم�ة  يالجنحانالحبیب  -1

 م . 1968للنشر ، 

 م .1921، بیروت ، دار النهضة ،  2السید عبدالعز�ز سالم : تار�خ المغرب الكبیر ، ج – 2

 م .1969جمال الدین سرور : تار�خ الحضارة اإلسالم�ة في الشرق ، دار الفكر العر�ي بیروت ،  – 3

، مكت�ة النهضة المصر�ة القاهرة  4حسن إبراه�م : تار�خ اإلسالم الس�اسي والدیني والثقافي واالجتماعي ، ج - 4

 م .1982، 

 م .1972، تونس ، دار المنار ،  2غر��ة اإلفر�ق�ة ، جحسن حسنى عبدالوهاب : ورقات عن الحضارة ال – 5

 م .1988البراوي : حالة مصر ، االقتصاد�ة في عهد الفاطمیین ، القاهرة ،  راشد - 6

 م.1981زاهر ر�اض : شمال إفر�ق�ا في العصور الوسطى ، القاهرة ، االنجلو المصر�ة ،  -7
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 م .1979، اإلسكندر�ة ، دار المعارف ،  2ج سعد زغلول عبدالحمید تار�خ المغرب العر�ي ، - 8

 م .1999شرف الدین : �عض مالمح أزمة أفر�ق�ة االقتصاد�ة ، الجماهیر�ة العظمى ،  - 9

م ، القاهرة 909 – 800هـ / 296 – 184عبدالحمید حسین حمودة : أسواق القیروان في عصر األغال�ة  - 10

 م . 2006، معهد ال�حوث والدراسات اإلفر�ق�ة ، 

 م. 1997عبدالمنعم سلطان : االسواق في العصر الفاطمي ، مؤسسة ش�اب الجامعة ،  - 11

 م.1983، القاهرة ،  1عزالدین موسى : النشاط االقتصادي في المغرب اإلسالمي ، ط - 12

وفن�ة، ما�سة محمود داود : المسكوكات الفاطم�ة �مجموعة متحف الفن اإلسالمي �القاهرة ، دراسة أثر�ة  – 13

 دار الفكر العر�ي ، د. ت .

رو�دة ، عصر  ، ترجمة عبدالهادي أبو 2دم متز : الحضارة اإلسالم�ة في القرن الرا�ع الهجري ، جأ - 14

 م .1947النهضة ، القاهرة 

 م . 1970محمد جمال الدین سرور : الدولة الفاطم�ة في مصر ، دار الفكر العر�ي ،  - 15

 م .1988یروان ودورها في الحضارة اإلسالم�ة ، القاهرة ، دار المنار ، ز�تون ، الق محمد  – 16

 ثان�ًا : الدور�ات :

عبدالمنعم ماجد : النقود الفاطم�ة في مصر ، مقال �مجلة كل�ة اآلداب ،جامعة عین شمس ، المجلد الثاني،  - 1

 م . 1953

من القرن الرا�ع حتى السا�ع هجري ، الحادي  محمد عبدالعظ�م یوسف احمد : الرقا�ة على األسواق األندلس�ة -2

 2013،  1، العدد  1عشر ، الثالث عشر الم�الدي ، مجلة العلوم والدراسات اإلنسان�ة ، مج

 را�عًا: الرسائل الجامع�ة :

محمد عطوة : العالقات بین المغرب واألندلس من الفتح اإلسالمي إلى ق�ام الدولة الفاطم�ة  عبد المرضي - 1

 م .1989�المغرب رسالة دكتوراه ، كل�ة دار العلوم ، جامعة القاهرة ، 
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 .19الفرنسي �الجزائر خالل القرن  االستعماراإلدارة العسكر�ة ودورها في تثبیت 

 الدكتورة حباش فاطمة                                

Habeche Fatima 

 جامعة ابن خلدون _ تيارت _                                          

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 

 الملخص: 

مشكل إدارة األهالي.  1830واجهت السلطة االستعمار�ة الفرنس�ة م�اشرة �عد احتالل مدینة الجزائر سنة  
وتعدى الجهل لیبلغ حتى الطب�عة  ،وجد الفرنسیون أنفسهم أمام مجتمع یجهلون لغته وعقیدته، وعاداته وتقالیده فقد

فحال هذا دون تحقیق االحتالل الشامل للجزائر. ومن هنا انبثقت جملة من األسئلة: كیف �مكن التحكم  ،الجغراف�ة
وفعال سعى الفرنسیون  ،جب تبنیها للس�طرة والتحكم ف�ه؟وما هي طب�عة اإلدارة الوا، في هذا المجتمع العشائري؟

حیث تم اإلعالن عنها رسم�ا  ،�عد محاوالت عدیدة إلى إیجاد إدارة عر��ة تكون همزة وصل بینهم و�ین الجزائر�ین
، نص على إنشاء نظام المكاتب العر��ة 1/2/1844عبر مرسوم وزاري ، تعهد �ه الحاكم العام الجنرال بیجو في 

دارة أهل�ة تسعى إلى الس�طرة على الق�ائل، وتضمن األمن والسلم لصالح المشروع االستعماري التوسعي كإ
 �الجزائر.

ن، المقاومة العسكر�ة، األمیر عبد و المرا�ط : مكتب عر�ي، بیجو، أغا، القاید، الشیخ، الزاو�ة،كلمات المفتاح�ة ال
 القادر، الق�ائل، األغال�ك، الدوائر اإلدار�ة.

Abstract 

After its occupation of Algiers in 1830, the French colonial authority faced the 
problem of the people’s administration. The French found themselves in front of a society that 
did not know its language, its doctrine, its customs and traditions, as well as its geographical 
nature. This prevented the total occupation of Algeria. Hence, a number of questions may be 
asked: How can this clan society be controlled? What kind of management should be adopted 
for its control? Indeed, the French colonial sought after several attempts to find an Arab 
administration that would be a link between them and the Algerians. It was officially 
announced through a Ministerial Decree signed by the Governor-General Bugeaud on 
February 1st,1844, establishing the Arab Bureau System as a civil administration that seeks to 
control the tribes and guarantee security and peace in favor of the expansion of the colonial 
project in Algeria. 
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Key words: Arab Bureau, Bugeaud, Agha, Kaid, Cheik, Zawiya, Murabitin, Military 
Resistance, l’Emir Abdul Kader, Kabylie, Agalik, Administrative Offices. 

 

 تمهید: 

هو ظهور إیدیولوج�ة س�اس�ة جدیدة  18لعل من أهم انعكاسات الثورة الصناع�ة �أور�ا خالل القرن  
"، حیث تولد عنها التنافس بین الدول األور��ة من أجل الحصول على ظاهرة االستعمارتمثلت أساسا في " 

وأراضي جدیدة خارج المجال الجغرافي األور�ي، والوجهة �الط�ع وت�عا للظروف الدول�ة لتلك الفترة كان مستعمرات 
التي كانت تع�ش حالة من الضعف والتفكك الداخلي، واالنحطاط،  ،تصب كلها إلى ممتلكات الدولة العثمان�ة

لدول األور��ة، فبدأت تتسابق للحصول األمر الذي جعل ممتلكاتها عرضة لتجسید الظاهرة االستعمار�ة على ید ا
 على أكثر حصة من المستعمرات.

كانت تع�ش االنحطاط، كما أن موقعها والطب�عي أن الجزائر كجزء من ممتلكات الخالفة العثمان�ة 
ا اإلستراتیجي ذو أفق منفتح للمشروع االستعماري بإفر�ق�ا شماال وجنو�ا، قد جعل الدول األور��ة تتصارع ف�ما بینه

" من نصیب فرنسا �عد جهد الجزائر، لكن في نها�ة المطاف كانت اإل�الة العثمان�ة " 1وتتنافس حول من تفوز بها
جهید وحجة دامغة أكسبتها حق الشرع�ة دون �اقي الدول األور��ة، وهذا على إثر ما ادعته الحكومة من أنها قد 

من مجلسه مشیرا عل�ه  Duvalنصلها دوفال أهینت في شرفها من قبل الداي حسین، عندما  قام �طرد ق
 .2�المروحة

شرع إذن الفرنسیون في التحضیر لحملتهم العسكر�ة على مدینة الجزائر لتأدیب الداي، فاستفادوا من ما 
 1830ماي  14التي وضعت طیلة ثالث قرون، لتنطلق �عدها رسم�ا الحملة في  3جاء في التقار�ر التجسس�ة

                                                           
 25. أما فرنسا فكانت لها حملة في 1824جو�ل�ة وفي  1824على میناء الجزائر، حملتین أحرتین في ینایر  1816حملة إنجلیز�ة في أفر�ل  -1
 على مدینة الجزائر 1683ماي  6على مدینة شرشال ثم على مدینة الجزائر خالل شهري أوت وسبتمبر من نفس السنة، حملة  07/1682/

). العالقات 2007الیلي.(�ق�ادة اللورد أكسموث. ینظر: حن�في ه 1816، حملة على مدینة الجزائرفي01/07/1688وتعرضت حملة أخرى في 
). الجزائر خالل الحكم 2007. / ـ صالح ع�اد.(32ـ 23). دار الهدى. الجزائر. ص ص 1830ـ 1815الجزائر�ة األورو��ة ونها�ة األ�الة (

 . 144ـ142. دار هومة. الجزائر. ص ص. 2). ط1830-1514العثماني (
طات الفرنس�ة دفعها، رغم المراسالت العدیدة لحكومة اإل�الة والتي طالبت فیها دفع ترت�ط حادثة المروحة �قض�ة الدیون التي رفضت السل - 2

ي المستحقات كما استفسرت عن سبب التأخیر، غیر أن الفرنسیین تعمدوا عدم الرد، لكن النقطة التي أفاضت الكأس ترت�ط �قدوم القنصل الفرنس
ل هذا األخیر حضور واستفسر عن التأخیر وعدم الرد على رسائله، فرد القنصل عل�ه بوقاحة دوفال إلى الداي لتقد�م التهاني �مناس�ة العید، فاستغ

رده أما الحاضر�ن من الضیوف بدیوانه قائال أن " حكومتهم والملك الفرنسي ل�س لهما الوقت للرد على شخص مثلكم"، األمر الذي أغضب الداي وط
). المرآة تقد�م وتحقیق محمد العر�ي 2005حمدان بن عثمان خوجة. ( -عى الفرنسیون. ینظر:من مجلسه مشیرا عل�ه �المروحة ولم �ضر�ه كما اد

 .143-141الز�یري. المؤسسة الوطن�ة للنشر والتوز�ع. الجزائر. ص ص. 
الس�اس�ة، اإلقتصاد�ة  أهم المشار�ع التجسس�ة التي أقامتها فرنسا طیلة ثالث قرون بهدف معرفة نقاط القوة والضعف لإل�الة في كل الجوانب - 3

 Francois Philipe le Maye، مشروع  1791�عنوان مذكرة حول الجزائر، الثاني سنة 1782األول في  Dekercyواإلجتماع�ة نجد: مشروعي 
، 1802في  Thedenant، مشروع Jean Bin Saint – André، مشروع 1809وفي 1801في  Dubois- Thainville، مشروع 1800سنة  
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�عد مواجهات طو�لة مع ، والذي تمكن من دخولها واالست�الء على السلطة De Burmont 4 رمون و �ق�ادة دیب
على السلطة واستعمار الجزائر، و��قى �عدها ومستق�ال  �االست�الءج�ش اإل�الة، لیتحقق بذلك الحلم الفرنسي 

 . "الشامل والتام للجزائر االحتاللإلزام�ة تثبیت وجودهم وتحقیق الهدف الرئ�سي " 

 االحتاللالط�ع تحقیق الحلم لم �كن سهال كما اعتقده الفرنسیون، وخاصة المنظر�ن الذین قدروا مدة �و 
یوما وهذا بناء على المعلومات التي وردت في التقار�ر  15والس�طرة التامة ستكون في وقت ق�اسي ال یتعدى 

ة التل وتحدیدا المدن الساحل�ة، إضافة على الجانب الجغرافي وال�شري لمنطقالتجسس�ة، والتي اقتصرت معلوماتها 
، مما �عني هذا أن الفرنسیون وجدوا صعو�ة 5إلى عالقة السلطة العثمان�ة �سكان المدن والق�ائل المجاورة لها

ملة إلحكام الس�طرة الشاملة، خاصة �عدما حاولوا الخروج من مدینة الجزائر ومد التوسع إلى �اقي حم�اشرة �عد ال
ق�ائل وعشائر تلك المناطق، والتي قادت مقاومات ونشاط عسكري قوي من موا برد فعل قوي المناطق، فاصطد

أفشل مهمة الج�ش الفرنسي وكبده عدة خسائر ماد�ة و�شر�ة، وجعله عاجزا في االست�الء على أي منطقة 
اتها وتقر �صعو�ة ، نه�ك أنه أص�ح محاصرا �المدینة فقط، األمر الذي جعل الحكومة الفرنس�ة تعید حسا�6جدیدة

فقط على اآللة العسكر�ة، وإلنجاح المهمة �ستوجب إیجاد عنصر مكمل لعمل  االعتمادإذا تم  ،"االحتاللمهمة "
قبل من  اواستفهام تساؤالتالج�ش، �ساهم في تثبیت االحتالل، و�ضمن الس�طرة التامة، وفعال انطرحت عدة 

ومن عناصره، وكیف س�حقق الغا�ة الرئ�س�ة من الوجود الفرنسي عسكر�ین حول طب�عة هذا العنصر، الس�اسیین و ال
 في الجزائر.

كیف ساهمت اإلدارة العسكر�ة في تثبیت الوجود من هنا ستكون اإلشكال�ة المراد معالجتها ومفادها: " 
مدى هي التنظ�مات والقواعد التي ارتكزت علیها في مهمتها االستعمار�ة؟، وٕالى أي  ؟، ما�الجزائرالفرنسي 

 " .في انتدابها للعسكر�ین في المهام اإلدار�ة �الجزائر؟ونجحت وفقت فرنسا 

                                                                                                                                                                                     
والثاني في  1819األول في  Pierre Duval، مشروعي ب�ار دوفال 1808سنة  Boutin، مشروع بوتان 1802في  Pierre Hulinمشروع 
). العدوان الفرنسي على الجزائر . منشورات المركز الوطني 2007. ینظر: الغالي غر�ي وآخرون. (1828، مشروع اللجنة العسكر�ة 1827

 . 77ـ  68. الجزائر. ص ص . 1954طن�ة وثورة أول نوفمبر للدراسات وال�حث في الحركة الو 
أص�ح  1788�أنجو الفرنس�ة، في سنة  2/9/1773من موالید  Louis Auguste Victor Conte de Ghaisme de Burmontھو  - 4

من طرف الملك لو�س ل�ادة  1830في  أین أظهر كفاءة كبیرة وأختیر 1823ضا�طا في صفوف الحرس الفرنسي. شارك في حرب إس�ان�ا سنة 
 .R :على إثر أحداث الثورة التي عمت �ار�س. ینظر 3/9/1830الحملة على مدینة الجزائر التي وفق فیها ل�عود إلى فرنسا في 

Peyronnet.(1930). Livre D'Or Des Officiers Des Affaires Indigènes (1830_1930). T.1.  Imprimerie Algérienne. 
Alger. PP.7-8.                     

المتصرف العام  Firinoقنصل فرنسا،    Duvalحاكم المدینة،  Le General Tholoséالمقتصد،    Le Baron Denniéeتضم اللجنة  -
   .R. Peyronnet.Op Cit. p. 23نظر: یاألمین االعام للجنة  .  M. Edmond de Bussiéreمسؤول عن الشرطة،  d'Aubignoseللجزائر، 

/-Pier Paolo Cossu .(1974). I « Bureaux arabes » E IL Bugeaud. Giffré Editor. Milano. PP. 12, 23.                         
 .19ـ 18. دار الغرب اإلسالمي. لبنان.. ص ص. 1). ج1900ـ 1830). الحركة الوطن�ة الجزائر�ة (1992(  أبو القاسم سعد هللا. - 5
من نفس الشهر ل�ستمر 18�ق�ادة بوای�ه ودخلوها في 17/11/1830�ق�ادة دي بورمون والثان�ة في  23/07/1830حملتي البلیدة األولى في  - 6

والثان�ة لدعم اإلحتالل في ف�فري  13/08/1830/ نوفمبر. حملتي وهران األولى �ق�ادة إبن دي بورمون أمیدي في 25الزحف نحو المد�ة في 
 .1837والثان�ة اكتو�ر1836ي قسنطینة األولى في نوفمبر ، حملت1831
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فیها مسار النظام  ناتت�عوفق المنهج التار�خي التحلیلي  لإلجا�ة عن هذه اإلشكال�ة ات�عنا خطة علم�ة
لتواجد الفرنسي ، وهي المرحلة األولى من ا1870إلى  1830العسكري الفرنسي �الجزائر خالل الفترة الممتدة من 

 ، والتي تمیزت �ظروف أجبرت الفرنسیین على هذا الخ�ار العسكري. وشملت الخطة العناصر التال�ة:�الجزائر

 ةقبل نظام المكاتب العر�� _ التجارب اإلدار�ة الفرنس�ة �الجزائر

 اإلدارة األهل�ة_ترس�م 

 الجزائر�ین_ انعكاسات اإلدارة األهل�ة وتداع�اتها على 

 :قبل نظام المكاتب العر��ة التجارب اإلدار�ة الفرنس�ة �الجزائر_ 1

لقد كان لفرنسا في مجال اإلدارة األهل�ة عدة محاوالت إدار�ة لتسییر شؤون الق�ائل، تزامنت مع عمل�ة 
  ومنها:المد والتوسع في داخل الجزائر 

 _ منصب أغا العرب:  

الجزائر یوم  اتفاق�ةجود العثماني �الجزائر م�اشرة �عد إبرام �الرغم من المحاوالت الفرنس�ة للتخلص من الو  
إلنكشار�ة " بدء بإ�عاد الداي حسین والعناصر االتركي، والتي على إثرها تم تصف�ة العنصر " 7 1830جو�ل�ة  5

، 8جو�ل�ة، و�ندرج هذا ضمن الس�اسة االستعمار�ة الفرنس�ة للس�طرة على الجزائر 11و 10 یومي على التوالي
لكن م�اشرة و�عدما حاولت الخروج من مدینة الجزائر والتوسع بنواحیها اصطدموا �مقاومة عسكر�ة على ید سكان 

، ألحقت �الج�ش الفرنسي خسائر معتبرة، وأفشلت كل الحمالت 9زعموم وابنالحاج السعدي  �ق�ادة الزع�مین متیجة
ى للج�ش �سعى ألخذ تدابیر، وٕایجاد واسطة تساعدهم على العسكر�ة �اتجاه البلیدة والمد�ة، مما جعل القائد األعل

إبرام اتصاالت وعالقات مع الق�ائل المجاورة، ولم �كن أمامهم سوى العودة إلى النظام اإلداري العثماني، وتبني 

                                                           
، االستسالمعاهدة ، كما بإتفاق الجزائر أو م5/7/1830بین السلطة الفرنس�ة �ق�ادة دبورمون والسلطة الجزائر�ة �ق�ادة الداي حسین في  اتفاقأبرم  -7

لطة الفرنس�ة على الساعة العاشرة ص�احا من نفس الیوم للقائد وجاء ف�ه: تسل�م كل الحصون على رأسها حصن القص�ة ومیناء الجزائر للس
التعهد بإعطاء الحر�ة المطلقة للداي حسین وكل ثروته الشخص�ة./_للداي مطلق الحر�ة الخت�ار البلد الذي یر�د التوجه إل�ه، كما أنه  -الفرنسي./

-نفس االمت�ازات التي منحت للداي تعطى لعناصر اإلنكشار�ة./ -زائر./ س�كون تحت الحما�ة الفرنس�ة مع أسرته وثروته طیلة مدة �قائه في الج
الد�انة اإلسالم�ة وكل المقدسات، كما أنها تحترم السكان �مختلف ط�قاتهم في دینهم وأمالكهم، وتجارتهم، وحرفهم، كما أن  �احترامتتعهد فرنسا 

  .172، 171ص ص. نساءهم ستحترمن. ینظر: حمدان بن عثمان خوجة. المصدر السابق. 
نها م�اشرة �عد اتفاق الجزائر والذي لم یلتزم ببنوده الفرنسیون على رأسهم دبورمون الذي شرع في تطبیق س�اسة من أجل تحقیق االحتالل، ودش -8

الذین أ�عدوا في الیوم  إلى نابولي، ثم �عده فرق اإلنكشار�ة 10/7/1830بتصف�ة العنصر التركي، بدء مع الداي حسین الذي أ�عد من الجزائر في 
 .19،20إلى األناضول. ینظر: أبو القاسم سعد هللا. المرجع السابق. ص ص.  11/7/1830الموالي یوم 

�ق�ادة مزدوجة للزع�مین المرا�ط الحاج السعدي، والشیخ ابن زعموم زع�م أكبر  1834واستمرت حتى  1830اندلعت مقاومة سكان متیجة في  -9
"فل�سة"، حققت هذه المقاومة نجاحا كبیرا في مرحلة بدا�ة االحتالل، فكبدوا الفرنسیین خسائر معتبرة، وأفشلوا كل محاوالتهم  قبیلة �منطقة متیجة

). محاضرات في تار�خ الجزائر الحدیث" بدا�ة 2009أبو القاسم سعد هللا. ( -/.45-32. ص ص. فسهالتوسع�ة �متیجة والمد�ة. ینظر: ن
 . 96-85رفة. الجزائر. ص ص اإلحتالل". عالم المع
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، واختیر 11المق�مین �المناطق المح�طة �مدینة الجزائركوس�ط بین الفرنسیین والجزائر�ین  10منصب أغا العرب 
، غیر أنه لم ینجح في 12ذا المنصب شخص�ة جزائر�ة حضر�ة التاجر حمدان بن عبد الرحمان أمین السكةله

مهمته مع الق�ائل كونه شخص�ة حضر�ة ال �عرف عن ط�ائع الر�ف وال عن عاداتهم وتقالیدهم، كما أنه لم �كن 
المنصب  Clauzel. ورغم هذا الفشل لم تستسلم السلطة االستعمار�ة �الرغم من إلغاء الجنرال كلوز�ل 13مرحب �ه

ى قناعة إلبیرتزن إلى السلطة وصل  اعتالء، لكن �عد مرور ثالثة أشهر، و�عد 1831جانفي  7�قرار أصدره في 
، وفعال 14بین سكان المنطقة �احترامع �أن التأثیر على الق�ائل ال �كون إال �االعتماد على شخص�ة دین�ة تتمت

، وكلف 1831جوان 24رشح لهذا المنصب الشیخ محي الدین م�ارك القل�عي، وعین على رأس المنصب في 
 .15�الخضوع والوالء لفرنسا وٕاقناعهابتولي مهمة المحافظة على األمن، والسعي إلى التأثیر على الق�ائل 

تفاق اشترط ف�ه على الفرنسیین عدم التدخل في أوطان متیجة، استلم وتولى القل�عي المنصب �عد عقد ا 
، لكن رغم ذلك كان �النس�ة للفرنسیین شخص�ة خطیرة �ستوجب الحذر منها، والدلیل على 16ومنحه حر�ة التصرف

الدوف حیث اقتنع الم�ارك القل�عي �النوا�ا الفرنس�ة �ق�ادة  ،17 1832أفر�ل  5ذلك ما وقع �عد مذ�حة العوف�ة في 

                                                           
اشرة من الداي �عرف أح�انا �آغا الدائرة أو �اشا آغا أو خوجة الخیل و هو قائد الحام�ة العسكر�ة الترك�ة المستقرة �مركز ال�ایل�ك یتلقى أوامره م� -10

وهذا ماجعله متصرفا في األر�اف وفي مراق�ة و�قوم �عزل أو تعیین ال�ا�ات الجدد عندما تصدر له األوامر بذلك و�خضع ألوامره فرسان المخزن 
). النظام الس�اسي الجزائري في العهد العثماني. مط�عة دحلب . الجزائر. 1994ال�ا�ات في تعاملهم مع السلطة المركز�ة. ینظر: أحمد السل�ماني.(

 .40ـ39ص ص. 
11- Roger Germain.(1955). La politique indigène du Bugeaud. Pre Marcel Emerit. Edition Larose. Paris. P. 192.          

من هو حمدان بن عبد الرحمان أمین السكة من أقدم العائالت �الجزائر تعود إلى القرن السادس، قدم جده األول الحاج سعید من �غداد. والده  _ -12
ببوركایب. أما إبنه فكان كثیر اإلطالع على أحوال أورو�ا �عد أكبر الصناع �ملك عدة مصانع ب�اب الواد، كان فارسا ماهرا یهوى الركوب لذا لقب 

طلب من صد�ق�ه بوضر�ة وحمدان خوجة الذهاب إلى حسین �اشا 1829ز�ارته المتكررة لمرسیل�ا. �عد توتر العالقات الجزائر�ة الفرنس�ة وتحیدا سنة 
تار�خ الحركة الوطن�ة الجزائر�ة أبو القاسم سعد هللا.  . ینظر:ة ورفض التنازلوٕاقناعه بتقد�م تنازالت لفرنسا إال أن ل�اشا أصر على الواجهة العسكر�

  .72-70/ أبو القاسم سعد هللا. محاضرات في تار�خ الجزائر. المرجع السابق. ص ص. .60. 59المرجع السابق. ص ص. 
13- Xavier Yacono.(1953). Les Bureaux Arabes et l'évolution des genres de vie indigènes dans l'ouest du Tell 
Algérois, Edition Larose, Paris,  P. 10     
14- Ibid. P. 10. / _ Albert Ringel. (1903). Bureaux Arabes de Bugeaud et les cercles militaires de Gallieni. Emile 
Larose. Paris. P. 15.        
15- Roger Germain. Op. Cit.P. 193.        

. 1. تر جمال فاطمي وآخرون. ط 1). ج1871ـ 1827( االستعمار). تار�خ الجزائر المعاصرة" الغزو و�دا�ات 2008(شارل أندري جول�ان.  _
 .562دار األمة. الجزائر.. ص 

عنصرا  40أعطیت لألغا الم�ارك القل�عي حر�ة التصرف، فله صالح�ات اخت�ار وتعیین الق�اد والشیوخ، وتحت إمرته قوة عسكر�ة مكونة من  -16
ترافقه في مهامه �الق�ائل، �ستقبل و�حول الشكاوي، �فرض الغرامات و�صدر أحكاما على المجرمین وفق الشر�عة اإلسالم�ة، خصص له راتب 

 Roger Germain. Op. Cit.P. 19 _      ینظر:  بوجو. 8000

مجزرة دمو�ة في حق أفراد قبیلة العوف�ة المق�مة  1832س من أفر�ل �في لیلة الخم Rovigoارتكب الج�ش الفرنسي �ق�ادة الدوق دي روف�غو  -17
شن�ع وحجته في تبر�ر جر�مته أن أفرادا من القبیلة بوادي الحراش والتي عارضت االحتالل من البدا�ة، وانتقاما منها قام روف�غو بهذا العمل ال

أساس له من الصحة. تم خاللها إ�ادة ما �قرب اثنا عشر ألف نسمة،  اعترضوا ال�عثة القادمة له من فرحات بن سعید من الز��ان، وهو إدعاء ال
د كانت الجر�مة المحفز الذي زاد من قوة المقاومة وأشعل ومحاكمة شیخها الر��عة محاكمة صور�ة وٕاعدامه رغم أن التهمة لم تثبت على قبیلته. لق

رجال من اللفیف األجنبي. ینظر: بوعزة بوضرسا�ة وأخرون.(  25لدى سكان متیجة حیث قاموا في نها�ة ماي من نفس السنة ذ�ح  االنتقامنار 
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إلى تقد�م استقالته واالنضمام علنا ، مما دفعه 18، الذي قام �اعتقال أقار�ه �القل�عة والتنكیل بهمRovigoرف�غو 
 .20، و�عدها إلى األمیر عبد القادر أین أص�ح أحد خلفاءه على مل�انة19 1832أكتو�ر  24إلى ثوار متیجة في 

�حث من جدید على سبیل �مكنها من االحتالل و�دأت ت الس�طرة،مشاكل فرنسا في فرض  توهنا تجدد 
 .من خالل محاولة جدیدة

 _ المكتب العر�ي المبدئي: 

واصل الفرنسیون في تجار�هم في اإلدارة األهل�ة، فبدأ  بنتیجة إت�انها�عد فشل تجر�ة أغا العرب، وعدم  
ثم �عدها أوجد  21في إنشاء دیوان عر�ي غو�المنظرون ی�حثون إلیجاد سبل أخرى منها ما أقره الدوق روف

Avsard  ن العر��ة ذو طا�ع عسكري مهمته جمع المعلومات وتنظ�مها لصالح الحمالت مكتب خاص للشؤو
المكتب الضا�ط . كلف بهذا 22مع الق�ائل وترجمتها واالتصاالتالعسكر�ة، إضافة إلى متا�عة المراسالت 

ر��ة، وعلى إطالع �العادات والتقالید الجزائر�ة. استطاع �فضل لعاكونه یجید اللغة  Lamoricière 23لمورسییر 
، 24ذكائه وخبرته أن یجعل المكتب جهازا للدعا�ة واإلعالم، وتزو�د السلطات �معلومات یوم�ا واالتصال �الق�ائل

 .25فرنك 60000ضم هذا المكتب مترجمین وسكرتیر وموظفین من األهالي، كما رصد له سنو�ا 

جاحه إال أنه لم یدم طو�ال لیتم إلغاء المكتب واست�عد المورسییر من مهامه اإلدار�ة لصالح �الرغم من ن 
. عموما �قیت 26�الشرق والغرب الجزائري  آنذاكمهام عسكر�ة في میدان المعركة �سبب قوة المقاومة العسكر�ة 

                                                                                                                                                                                     
مركز الوطني للدراسات وال�حث في الحركة الوطن�ة وثورة . منشورات ال19). الجرائم الفرنس�ة واإل�ادة الجماع�ة في الجزائر خالل القرن 2007
  .50. / ـ أبو القاسم سعد هللا. المرجع السابق. ص. 123. الجزائر. ص. 1954نوفمبر

18- Xavier Yacono. Op. Cit .P.11      
أحد إال أنت. أما أنا فمرتاح الضمیر ألنني لم أقترف شرا، إن هذا العبء الذي قبلته أساء  "... من من الجنراالت الذین حكموا الجزائر أساء؟ ال -19

تسببت إلى سمعتي في عیون سكان الجزائر ألنهم زعموا أنني صدیق الفرنسیین �النظر للمهام التي أقوم بها. ولقد تحملت كل أنواع اإلزعاج الذي 
للواجب. ها قد عدت إلى ح�اتي الخاصة مصرا على عدم االنشغال �أي شيء وأنت حر لتفعل ما ف�ه وظ�فتي ل�س لشيء إال للحب الذي أحمله 

  . 563، 562شارل أندري جول�ان. المرجع السابق. ص ص. تشاء....". ینظر: _ 
  .61أبو القاسم سعد هللا. المرجع السابق. ص.  -20
 .563شارل أندري جول�ان. المرجع السابق. ص  - 21

22 - Albert  Ringel. Op. Cit .P.  18.    
�المدرسة المتعددة التقن�ات وتخرج منها �المرت�ة األولى ضمن  1924إلتحق سنة  Nante�مدینة  1806سنة  Léon Lamoricièreولد  -23

الج�ش برت�ة نقیب  المعروفة أنذاك �مدرسة الحرب. خالل الحملة الفرنس�ة كان المورسییر ضا�طا في Metzدفعته من المدرسة التطب�ق�ة لمتز 
عاما، هو من استحدث فرق زواوة یجید اللغة  34فهو أصغر جنرال في الج�ش ال یتعدى  1840ثم برت�ة جنرال سنة  1835ل�ص�ح عقیدا سنة 

-R. Peyronnet. (1930). Livre d’Or des officiers des affaires indigènes (1830 :العر��ة �فضل القنصل اإلنجلیزي �الجزائر.ینظر
1930). T2. Imprimerie Algériennes. Alger. PP. 26-27.  

24- V-A Dieuzaide.( 1880) . Histoire de l'Algérie de 1830-1878. T1. Imprimerie de l'association 
ouvrière. Oran. P  318 .                                                                                                                                                

25- R. Peyronnet. OP. Cit. P. 27. /_ Albert Ringel.Op. Cit.P. 20. 21.       
، أما في الغرب الجزائري فتوالها األمیر عبد القادر خالل الفترة 1848و 1830ائري أحمد �اي ما یین قاد المقاومة العسكر�ة في الشرق الجز   -26

  .1847و 1832الممتدة مابین 
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 1830رحلة الممتدة مابین دار�ة متغیرة وغیر ثابتة خاصة في المي الفرنسیین في إیجاد المؤسسات اإلمساع
�ق�ادة الض�ط  1834نوفمبر  10ولمسوا أن منصب أغا العرب الذي أعید االستعانة �ه مرة أخرى في ، 1834و

، وحتى 27كنظام إداري یتناسب فقط �المناطق التل�ة القر��ة من مدینة الجزائر Mary Mongeماري مونج 
االحتالل الزال قائما �مناطق ساحل�ة محدودة وهران، عنا�ة منصب مكتب العر�ي المبدئي وتنظ�مه �عبر على أن 

 وهذا �سبب انتشار مجال المقاومة العسكر�ة.

 _مكتب الشؤون العر��ة: 

إثر المقاومة العسكر�ة إال أن اإلصرار في التوسع  �الرغم من النكسات التي مني بها الفرنسیون على 
قي قائما لدیهم لتحقیق االحتالل، فامتدوا شرقا وغر�ا، وهم في نفس الوقت على قناعة ضرورة إیجاد االستعماري �
 تحقق مع اعتالء دامر�مون  یتماشى وطب�عة سكان تلك المناطق ذو طا�ع شمولي، وهو مانظام إداري 

Damrémont 28  سییر شؤون حیث أكد على تطبیق مبدأ المركز�ة في ت1837منصب الحاكم العام في أوت
عین على رأسها الضا�ط  1837 أفر�ل 22، فأنشأ بذلك مدیر�ة الشؤون العر��ة في 29األهالي تحت إشرافه م�اشرة

 إتقانهلتمتعه �قدرات وخبرة في ط�ائع وسلوك�ات السكان نه�ك على  Reynaud Pelissier 30  سیي ر�نود�بل
 .31اللغة العر��ة

للسلطة الفرنس�ة،  عمل�ة تسهیل االتصال �الق�ائل وٕاخضاعهاى أشرفت هذه المؤسسة المركز�ة عل 
ف على عادات وتقالید السكان وح�اتهم، والعمل على حما�ة المصالح االستعمار�ة، ونشر األمن ومحاولة التعر 

�عد استقالة بل�سیي وٕالغاءها من قبل  33 1839. واستمرت في مهامها حتى 32والسلم الضرور�ان لتحقیق االحتالل
، ل�عود االهتمام �شكل رئ�سي للعمل العسكري الم�اشر من خالل نشاط الج�ش خاصة Valéeفالي كم العام الحا

                                                           
27- Roger Germain. Op. Cit .P. 197.    

. وقد 1821ثم مار�شال سنة  1813، التحق �الخدمة العسكر�ة في سن م�كر، لیبلغ رت�ة عقید سنة 1873هو شارل ماري دامر�مون ولد في  -28
 .R _. ینظر : 1837أكتو�ر  19أظهر درا�ة كبیرة في التسییر اإلداري والعمل العسكري، قتل في الهجوم الذي وقع على قسنطینة في 

Peyronnet. Op. Cit. PP. 26-28,                                                                                                        
 .61أبو القاسم سعد هللا. المرجع السابق. ص.  -29
30-  _Pelissier Aimable- Jean- Jaques  هو من موالیدMaromme  قربRouen  1815، تخرج من سان سیر في 6/11/1794في 

ومري في  823ذ1وشارك في عدة حروب بإس�ان�ا سنة  57یوم أص�ح ضمن الفرقة  100برت�ة ضا�ط في فرقة المقاتلین في بیت الملك ثم �عد 
. شارك في عدة عمل�ات منها �األغواط 8/7/1842ثم نائب قاید األركان العامة �الجزائر في  2/11/1839. عین قائد  األركان بوهران في 1828
. عین حاكما 1851و 1848ومقاطعة وهران مابین  1848و 1845. كان قائد قسمة مستغانم ما بین 1852بن عبد هللا سنة ر�ف محمد الش ضد 

   .R.Peyronnet. Op. Cit. P. 190 :. ینظر1869. توفي في  1860عاما للجزائر في 
31- Ibid. Op . Cit. PP. 293, 294./- Henri Vast. Sans date. L'Algérie et les colonies Françaises. Garnier Frères. 
Paris.  P. 6. /  - Xavier Yacono. Op. Cit. P, 12/ - Roger Germain. Op.cit.P. 196./- Le Genard de Wollf. (1871). 
Les Bureaux arabes devant le Jury. Compte rendu in Extenso “ des débat du procès”. Agissant au nom des BA 
contre l’Akhbar, l’Algérie Française, moniteur de l’Algérie. Imprimerie de l’association ouvrière ; Sillant et Cie 
.Alger. P. 34. .     
32- Albert Ringel. Op. Cit. 23.    
33- Jqaueline Bayle. (1981) . Quand l’Algérie devenait Française. Arthéme Fayard. Paris. P. 41.     
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، وامتدت جغراف�ا لتشمل الغرب 1939أوج قوتها سنة  عبد القادر �عدما وصلت المقاومة العسكر�ة �ق�ادة األمیر
 رسمي لسلطته بتلك المناطق. اعتراف، والتي حصل بها على 34والوسط وصوال شرقا �عد إبرام معاهدة التافنة

 :اإلدارة األهل�ة_ ترس�م 2 

في التجارب والمحاوالت المتكررة إلیجاد إدارة أهل�ة أو س�اسة �عد التخط�ط الطو�ل للسلطة االستعمار�ة  
موظفین من أصول جزائر�ة خاصة مع قوة المقاومة العسكر�ة �ق�ادة األمیر عبد القادر، عر��ة تعتمد على 

، غیر أن 35بتسییر شؤون األهالي �عد الحمالت االهتماموانشغال العسكر�ین في تصفیتها عسكر�ا على حساب 
 22منصب الحاكم العام في  Begeaud36الجنرال بیجو  اعتالءالوضع تغیر مع مطلع فترة األر�عینات �عد 

، جاء وهو مقتنع �ضرورة تحقیق االحتالل الشامل بواسطة الس�طرة على العرب وتطبیق االست�طان 1841ف�فري 
في استهداف األمیر عبد القادر وأت�اعه، ومن بین عناصرها:  38مدن�ةو ، لذلك تبنى س�اسة عسكر�ة 37العسكري 

والتجسس علیهم،  " (الجزائر�ین)األهالي"، سمح �مراق�ة الجزائر�ة ةتبني نظام إداري یتماشى والتنشئة العر��
 .39ضمن خضوعهم والس�طرة علیهم�و 

رة لس�طا، ومعنى ذلك حسب رأ�ه 40"حكم العرب �العربع انطلق في بناء هذا النظام من مبدأ : " في الواق 
، مطلقة وتامة في التعامل مع السكانعانة �عناصر محل�ة كونها على درا�ة �كون إال �االست على الق�ائل ال

في هذا قام بتشر�ح كل تجارب من س�قوه  ولتحقیق هذا النظام على أرض الواقع وٕایجاد نواة اإلدارة األهل�ة رسم�ا

                                                           
�سلطة األمیر عبد  ، والتي تم فیها اإلعتراف1837ماي   20أبرمت معاهدة التافنة بین األمیر عبد القادر والفرنسیین �ق�ادة الجنرال بیجو في -34

األمیر القادر على مناطق الغرب الجزائري والوسط ماعدا المدن الساحل�ة كمستغانم، وأرز�و، ووهران، ومدینة الجزائر، األمر عاد �اإلیجاب على 
 .182-181وفتح له أفق التوسع شرقا. ینظر: أبو القاسم سعد هللا . المرجع السابق. ص ص.  

 .312المرجع السابق. صشارل أندري جول�ان.  - 35
في  1804�مدینة ل�مونج، ینحدر من أسرة ایرلند�ة، درس التار�خ والجغراف�ا. انضم للج�ش سنة  1784هو توماس رو�ار بیجو، ولد في  - 36

أص�ح حاكما  1841، 1837لمواجهة األمیر عبد القادر ، أبرم معه معاهدة التافنة في ماي  1836صفوف الحرس اإلمبراطوري ، قدم للجزائر في 
  .R .Peyronnet. Op. Cit. P.71-75 _: عاما على الجزائر، وتبنى س�اسة استعمار�ة تمكن من خاللها القضاء على مقاومة األمیر. ینظر

. / _ شارل 38المطبوعات الجامع�ة. الجزائر. ص.  ).  تار�خ الجزائر المعاصرة. تر ع�سى عصفور. دیوان1983شارل رو�یر أجیرون.(  - 37
 .392أندري جول�ان. المرجع السابق. ص. 

إحالل تبنى الجنرال بیجو س�اسة الحرب واإل�ادة للمقاومة، نلخصها في نقطتین أولها مدن�ة من خالل فكرة توطید االستعمار الفرنسي �الجزائر ب - 38
االندماج �القضاء على مقومات المجتمع الجزائري وتعو�ضها �مقومات  و�تطبیقراضي المغتص�ة العنصر األورو�ي محل العنصر العر�ي �األ

 1845فرنس�ة أي �معنى أخر تحقیق استعمار است�طاني، ولتحقیق ذلك أصدر قوانین وتشر�عات سهلت عمل�ة االست�الء على األراضي مثل قراري 
إضافة إلى تقنین الت�ادل التجاري �حصر أسواق مشتركة للتعامل یبن الفرنسیین والجزائر�ین وحشد األهالي في تجمعات سكن�ة تحت  ،1846و

مراق�ة الج�ش إل�عادها عن المقاومة وتجر�د الق�ائل من محاصیلها وماشیتها وجعلها تحت رحمة بیجو في معاشها. وسع كذلك من صالح�ات 
كأداة لتنفیذ س�استه وأصدر عقو�ات جماع�ة كالتغر�م والمصادرة والنفي. ثانیها عسكر�ة �استهداف مدن األمیر خصوصا المد�ة، المكاتب العر��ة 

وسعیدة وتازة، وأدت هذه الس�اسة إلى  تلمسان، معسكر، تاقدامت، حارب خلفاء األمیر في المناطق ال�عیدة ب�الد الق�ائل و�الد الحضنة، والز��ان
 .218ـ217القاسم سعد هللا. المرجع السابق. ص ص.  . ینظر: أبو1843من  مقاومة ابتداءتراجع ال

 .58نفسه. ص.  - 39
40- Albert Ringel.Op. Cit. P. 27.  
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انة �الق�ادات المحل�ة من أجل ، واالستع41في تسییر أمور األهالي ةالمجال واقتنع �ضرورة تطبیق المبدأ الالمركز�
وحتى أخ�ار عن المؤ�دین والمتعاونین  ،تمو�نهم لومات عن تحركات الثائر�ن ومصادروجمع المع راق�ة الوضع،م

....إن سعادتنا بهؤوالء الرؤساء أو العائالت الكبیرة تعد وسیلة ناجحة لتعیین ، وعبر عن ذلك قائال: " 42معهم
الوسیلة تدخل في إطار  مواقع الثوار و�ذلك نتمكن من حصارهم والق�ض علیهم �كل سهولة، وكذلك هذه

المحافظة على األمن العام والمحافظة على إزدهار التجارة والت�ادل التجاري....كما أعطیت لهؤالء األعوان 
الذین �مرون عبر المناطق، ومهمة مراق�ة المغنین المتجولین الذین �حرضون ضدنا مهمة مراق�ة األشخاص 

 . 43"الد.....األهالي بنشر أفكار مغرضة ضد وجودنا في ال�

على مستوى المقاطعات  المركزي ولتوظیف هذه الزعامات حاول إعادة �عث مدیر�ة الشؤون العر��ة بنمط  
، والذي جاء ف�ه شروط الواجب 1841أوت  16�قرار أصدره في  التا�عة لها وهران، الجزائر، قسنطینة واألقال�م

توفرها في المسؤول عن هذه المدیر�ة منها: وجوب الطاعة وتنفیذ أوامر الحاكم العام وكتم السر، إضافة إلى 
 Eugéne دوماس. وهذه الشروط كلها توفرت حسب رأي بیجو في الجنرال أوجین 44يالخبرة �أحوال األهال

Dumas 45  الذي كان خبیرا �شؤون الجزائر�ین، عارفا �عاداتهم وتقالیدهم ولغتهم، وهذا �حكم الفترة التي قضاها
، أما المهام التي أوكلت له تأتي في مقدمتها 1839و 1837كقنصل عند األمیر عبد القادر �معسكر مابین 

 . 46تولي مهام الشرطةلى إالق�اد والشیوخ، والحكام، والقضاة، والمفتي، إضافة ممارسة السلطة على 

إذن منذ تولي دوماس المنصب أعطى دفعا لس�اسة بیجو اإلدار�ة، فالمعلومات التي زوده بها سمحت  
األهل�ة، واقنع بیجو �ضرورة �مد االحتالل إلى مناطق عم�قة كالهضاب، كما أنه جاء �اقتراح في اإلدارة 

ر عبد القادر مع إحداث تعد�الت �س�طة تتماشى ومتطل�ات المحافظة على التنظ�م اإلداري المت�ع من قبل األمی
الموظفین قائمة على مبدأ الوالء للسلطة وتأیید مشروعها على عكس  اخت�ارمنها مقای�س ، 47المشروع االستعماري 

                                                           
41 - Victor Démontés. (1917). La Colonisation militaire sous Bugeaud . Imprimerie Algérienne. Alger. P. 502.  
42- Roger Germain. Op.cit.PP.203-204.   

). رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في التار�خ الحدیث 1870ـ 1852) . الس�اسة االست�طان�ة الفرنس�ة في الجزائر (2003ـ 2002. (محمد دادة -43
 .122، 121ص. والمعاصر. إشراف دحو فغرور. كل�ة العلوم اإلنسان�ة والحضارة اإلسالم�ة. قسم التار�خ وعلم اآلثار. وهران. ص 

44- Victor Démontés. Op. Cit.P.502.  
�سوسرا تتلمذ في الطب لكن والده رأى وجوده في �ار�س غیر مفید وأجبره على اإللتحاق في الفرقة الثان�ة   Delemenontب  1803ولد في  -45

تحت إشراف كلوز�ل شارك في حملتي  1835وصل إلى الجزائر سنة   1829والتحق �سان سیر في  1827للقناصیین، عین ضا�ط صف في 
. �عدها  1839و 1837لفرنسا لدى األمیر عبد القادر من  دبلوماس�امن قبل بیجو ل�كون ممثال  اختیرمعسكر وتلمسان، �عد معاهدة د�مشال 

إلدارة المركز�ة لشؤون األهالي استدعي من قبل المورسییر إلى وهران لتولي شؤون اإلدارة األهل�ة �المقاطعة على رأس مكتب المعلومات، تولى ا
 ; Le Sahara Algérien ; La Grand Kabylie ; Le Chevaux du Saharaمخلفا عدة كتا�ات منها: 1871توفي في  1841سنة 

Mœurs et Coutumes de l’Algérie ; La Vie arabe et la société musulmane                            :ینظرR. Peyronnt. Op. 
Cit. PP. 121-126   

46- Victor Foucher.( 1875). Bureaux arabes en Algérie. Librairie internationale. Paris. P 13 /- Louis Baudicour. 
(1860). Histoire de la Colonisation de l'Algérie. Challamel. Paris. P. 525./- GGA. (1856) .Recueil des actes du 
gouvernement de l'Algérie (1830-1854).  Imprimerie du Gouvernement. Alger. P.166. 
47- Roger Germain.Op.Cit.PP.203-204. 
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دوماس بنتیجة نهائ�ة �اعتماد  اقتراح. وفعال جاء 48والدین ،والعلم ،المقای�س التي تبناها األمیر كل من الكفاءة
 عرف "بنظام المكاتب العر��ة". 1844ف�فري  1بیجو س�اسة إدار�ة عر��ة ثابتة تم ترس�مها �قرار وزاري في 

 :1844ف�فري  1_قانون المكاتب العر��ة  

على ید دوماس الوصول إلى نتیجة مهمة وخطیرة  49سمحت عمل�ة التمح�ص بنظام األمیر عبد القادر 
أن نجاح مقاومة األمیر تعود إلى نظامه اإلداري، الذي سمح له �أن یوحد كل الق�ائل وجعلها تحت ا مفاده

س�طرته، وعل�ه أقروا تبن�ه مع إحداث تعد�الت تجعل منه ذو هدف س�اسي استعماري أكثر من نظام إداري �عنى 
�قضي بإنشاء نظام المكاتب  1844ري ف�ف1�قرار وزاري في كما سبق ذكره  تم إصداره رسم�ا  ،�شؤون الجزائر�ین

 .50العر��ة

نجح الفرنسیون في إرساء قواعد نظام إداري ثابت ورسمي نواته األساس�ة " المكتب العر�ي"، تم تعر�فها  
 من قبل العدید الفرنسیین الذین أشرفوا علیها ومن تعار�فهم : إدار�ة كمؤسسة 

�صفها:" ... إن مؤسسة المكتب العر�ي هي وسیلة عمل وهي  Charles Richardشارل ر�شارد نجد  
:"... المكتب  Ferdinard Hugounet، أما فردیناند ه�قونیت  51أساس تفكیرنا قبل أن تكون وسیلة لتعبیرنا..."
والج�ش األهلي الذي �قطن  1830�القطر الجزائري منذ عام  استوطنالعر�ي هو حلقة بین الج�ش األورو�ي الذي 

:".... إنشاء مكتب �النس�ة  Dumale وصف الجنرال دومال 1857، وفي  52إلى اآلن..." وال یزالال�الد 
الذي تولى  Dumasدوماس أما ،  لألهالي أمن غیر محدود و�النس�ة لنا جهاز مناسب وقوي للحكومة...."

:"... مؤسسة ألجل تثبیت دارة األهل�ة ووضع الخطوط العر�ضة للسلم اإلداري فقد عرفه قائالالمكتب المركزي لإل
وتجارتنا بواسطة األمن العام  الست�طانناالحق�قي للق�ائل بواسطة إدارة عادلة ومنض�طة لتحضیر مؤ�دین  االحتالل

 .53وحما�ة مصالحنا الشرع�ة...."

إلى ترق�ة الفرد تسعى  ساعیها من خالل إقرار هذا النظام لم تكناالستعمار�ة مالسلطة  من هنا نالحظ أن 
 :في نلخصهاو  استعمار�ةأهداف  والسهر على تلب�ة حاجاته �قدر ما هو وسیلة لتحقیق ،الجزائري 

                                                           
  .326 -325أبو القاسم سعد هللا. المرجع السابق. ص ص.  -48
أسس  -3عبد القادر،  أسس تنظ�م األمیر-2السالالت التي تقطن الجزائر،  -1أعد دوماس تقر�را مفصال ضم ستة فصول اختصت ب:  -49

 Eugène Dumas.( 1844) . Exposé de l'état الضرائب. ینظر: -6نظام العدالة،  -5اختصاصات القادة األهالي،  -4التنظ�م الفرنسي، 
actuel de la société arabe du Gouvernement et de la législation qui la régit. Imprimerie du Gouvernement. PP. 1, 

27,44,53,81,97. 
50 - Sanngiovanni Cy.( Novembre 1973). Le Bureaux arabes de Fort –Napoléon (1857-1874). Travail d’étude et 
de recherche d’histoire. Sous la direction de Yacono. Université Toulouse. Le Mirail. P .21./_ GGA. Recueil des 
actes du gouvernement de l'Algérie (1830-1854). Op. Cit. P. 269.    
51- Xavier Yacono. Op. Cit. PP. 19-20.   
52- Ferdinard Hugonnet.( 1858). Souvenir d'un chef de bureau arabe. Michel lévy- Frères libraires. Paris. PP.5-6. 
53- Xavier Yacono. Op. Cit. P.15.  
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 .54الشامل �االحتالل االستعمارتحقیق إخضاع الق�ائل و ـ 1 

 .55الدینـ مراق�ة المرا�طین وشیوخ الزوا�ا والطرق الصوف�ة ورجال 2 

 .االحتالللتسهیل عمل�ة  واالجتماع�ةـ جمع المعلومات الجغراف�ة والس�اس�ة والتار�خ�ة 3 

 اف على األشغال العموم�ة من إنجازمن خالل إحصاء األراضي وأنواعها واإلشر  االست�طانـ تنظ�م 4 
كالزراعة واالست�طان وكذا  االقتصاد�ة�اإلضافة اإلشراف على مختلف النشاطات  56طرقات وٕانشاء قرى وغیرهاال

 .�المناطق الصحراو�ة القوافلتجارة التحصیل الضر�بي، وتنش�ط التجارة بنوعیها سواء عبر األسواق أو 

ـ مراق�ة الق�ائل وتت�ع تحركاتها خاصة تلك التي كانت مساندة للمقاومة الوطن�ة على عهد األمیر عبد 5 
 القادر وأحمد �اي .

ـ المساهمة في العمل العسكري من خالل اإلشراف على تسل�ح القوات األهل�ة وشراء األسلحة إضافة 6 
 إلى المشاركة في الحمالت التأدیب�ة للق�ائل. 

والتعل�م والتدخل في  القضاء للق�ائل من خالل اإلشراف على عمل�ة االجتماعيالمتا�عة التامة للوضع ـ 9 
 . 57شروع االستعماري تنظ�مها لصالح ما یخدم الم

 _ أجهزة اإلدارة األهل�ة: 

تحت إشراف السلطة العل�ا الفرنس�ة، حیث نجد على  ي لإلدارة العر��ة شكال هرم�االتنظ�م اإلدار  اتخذ  
قمته مكتب س�اسي متعلق �الشؤون العر��ة ذو طا�ع مركزي یخضع م�اشرة إلى مراق�ة الحاكم العام، مكلف 

إضافة إلى جمع وحفظ األرشیف وٕاعداد التقار�ر ،  -طینةنوهران وقس –التقار�ر الواردة من المقاطعتین  �استق�ال
الذي استمر في  Dumasوالب�انات التي ترسل إلى وزارة الحرب. أول من تولى هذا المكتب الجنرال دوماس 

 .184758منص�ه حتى 

م�ة للشؤون العر��ة على مستوى المقاطعات تفرع عن هذا المكتب بتتا�ع وتراتب ثالث إدارات إقل� 
�اللغة  . تتولى مهمة الترجمة والتحر�ر59تخضع إلى سلطة القائد األعلى للمقاطعة ،الجزائر، وهران، قسنطینة

                                                           
54- Charles Richard. (1846). Etude sur l'insurrection du Sahara. Typographie A. Alger. P. 184. /_ General M 
Boucherie.( 1957 ). Les Bureaux arabes leur rôle dans la conquête de l’Algérie. Revue de défense Nationale. 
Paris.7. P. 1.  
55- Victor Foucher. Op. Cit.P 22. 
56 - Louis Milliot. (1930). Le gouvernement de l’Algérie. T3. Publication de comité nationale métropolitaine de 
centenaire de l’Algérie. Alger. P10. 
57- C.A.O.M. GGA. F80/1676. Notes sur les Bureaux arabes. 1847./ -  R. Peyronnet. OP. Cit. P. 37.  
58- A. Behaghel.( 1865). L'Algérie. Tissier Libraire éditeur. Alger. PP. 335-338. /   
_ Xavier Yacono.( 10/11/1947). Les Bureaux arabes. Documents Algériens. N°10. P. 19. 
59- Louis Milliot.Op .Cit. P.9.   
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العر��ة وٕاعداد األوامر وٕارسالها ومراق�ة األسواق ووضع تقار�ر عامة إلى الحاكم العام بخصوص وضع�ة ال�الد 
 .60دار�ة والس�اس�ةفي كل المجاالت اإل

تأتي �عد ذلك المكاتب العر��ة الموزعة في مختلف المناطق في شكلین مكاتب من الدرجة األولى موجودة  
على مستوى القسمات تحت إمرة القائد األعلى، ومكاتب من الدرجة الثان�ة منتشرة �الدوائر والمالحق المتواجدة 

  .61�مناطق �عیدة عن الدائرة

أصول جزائر�ة وفرنس�ة عسكر�ة، تر�ط بینهما  فهي من عناصر التي تشرف على تسییرهأما �النس�ة لل
التي تجعل الموظفین الفرنسیین في المرت�ة األولى یت�عون �الموظفین من  ،قاعدة الت�ع�ة والوالء عالقة قائمة على

 :إشرافهمفي الدرجة الثان�ة �عملون تحت  "األهالي"

 ن: ون الفرنسیوالموظف أ_   

�أن تكون المكاتب العر��ة  اقتضى�عد وضوح معالم نظام اإلدارة األهل�ة مع القرار الوزاري الذي  
�العناصر التي  االهتمام�عناصرها �مثا�ة الوس�ط بین السلطات الفرنس�ة العل�ا واألهالي، أص�ح من الضروري 

العسكر�ین و�خاصة بیجو حول مسألة على  تساؤالتانطرحت عدة و   ،تتولى تسییر وٕادارة المهام بهذه المؤسسة
الض�اط وانتدابهم كموظفین في السلك اإلداري، فالمهمة ل�ست �السهلة لكونها مرت�طة �الهدف الرئ�سي "  اخت�ار

أوال أن �كون من السلك  وط :البد أن تتوفر ف�ه شر من الفرنسیین ". إذن الفرد المنتدب االست�طاني االحتالل
ولم �شكلوا أبدا سلكا  ،و�الفعل كل الض�اط الذین عینوا ینتمون إلى مختلف الجیوش والس�ما فرقة المشاة ،العسكري 

، 62ملمین �عادات وتقالید السكان وط�ائعهمو نظام�ا بل انتدبوا من ف�القهم. أما ثان�ا فالبد أن یجیدوا اللغة العر��ة 
في ق�ادته وهنا البد من اإلشارة أن بیجو ركز علیها ، ول�ست لهم أ�ة عقدة أو خجل للغوص في ح�اة األهالي

عملة لتحقیق لإلدارة األهل�ة وحث الض�اط على ضرورة تعلم اللغة العر��ة ألن مهمتهم تعد إحدى الوسائل المست
 .63شاملة ماد�ا و�شر�االمطلقة و الس�طرة ال

رئ�س المكتب  وهم: ختلفةاحتوى كل مكتب عر�ي على عدد من الموظفین العسكر�ین على رتب م  
العر�ي وهو ضا�ط برت�ة قائد �مكتب الدرجة األولى وضا�ط �مكتب الدرجة الثان�ة �عمل تحت إمرته ملحقین 

ي برت�ة ضا�ط صف أو عر�ف أو جندي، كاتب فرنس، إضافة إلى 64قدم�ة �عینون �األ ،ومتر�صین برتب مختلفة
                                                           

60 - L. De Baudicour.( 1853). La Guerre et le Gouvernement de l'Algérie. Sagnier et Bray. Paris. P.546.  457 / - 
Camille Sabatier. ( 1881). la question du sud ouest. Adolph Jourdan. Alger.  P. 237. 
61 - Emrit Marcel. (10/08/1954). La politique économique et sociale des Bureaux arabes. Documents Algériens. 
N°29. P. 9.  /  _ L. De Baudicour. Op. Cit.P.456. 
 
62- 62_ Jules Duval. ( 1877).  L'Algérie et les Colonies Française. Librairie Guillaumin et Cie. Paris. P101.  

   .390شارل أندري جول�ان. المرجع السابق. ص_
63- Roger Germain.Op.Cit.P. 264.   

رواتب وأجور الموظفین في اإلدارة األهل�ة: مدیر اإلدارة المركز�ة �حصل سنو�ا على  11و10في بند�ه رقم  1844قرار ف�فري  حتوى ا -64   
 600فرنك ورئ�س مكتب درجة ثان�ة یتقاضى  1200فرنك، رئ�س المكتب العر�ي درجة أولى یتقاضى 2000فرنك أما مدیري األقال�م الثالثة 4000
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خوجة أو كاتب عر�ي ، و الحاجب أو الشاوش(طبیب)، نه�ك عن  ضا�ط مسؤول عن الصحة، و قاضيومترجم، و 
 .وكیل الض�اف، و فرق ص�ا�ح�ة تحت إمرة ضا�ط، و 65مكلف �المراسالت العر��ة

األهالي إلى درجة أص�حوا �مثلون في نظر مع في التعامل  الحر�ة من ن بنوعو الموظف هؤالءتمیز  
س�كون لذلك و  ،السلطان� یلقبأص�ح رئ�س المكتب العر�ي و أصحاب السلطة الفعل�ة، و األهالي الحكومة ذاتها 

العسكر�ین الفرنسیین والمعمر�ن الذین  صراع بین على المدى ال�عید انعكاسات على الوجود الفرنسي حیث ظهر
 هي تصرفات ض�اط المكاتب العر��ة وحر�ة التصرف لدیهم.على السلطة العسكر�ة الهجوم  كانت حجتهم في 

 الزعامات األهل�ة:  ب _

ال �كون إال الشامل  االحتاللإلى للقضاء على المقاومة والبلوغ أدرك الفرنسیون على رأسهم بیجو  
�التعامل معهم �طر�قة ترضي مكانتها ونخوتها وتقالیدها.  وٕاقناعها وزعمائهاالتقرب من الق�ادات الجزائر�ة �

ف واحد فهناك محار�ة ومعاد�ة لفرنسا أو مبتعدة عنها أو خاضعة على موقكلها لم تكن  األرستقراط�ةو�الط�ع هذه 
 .66�عد فشلها في المقاومة االستسالمإلى  اضطرتلها �القوة 

ألنه كان على �قین تقر�بها منفعة لهم أكثر هذه الق�ادات،  وٕاقناععدة وسائل وسبل لكسب بیجو  استعمل 
مبدأ  1844وألجل هذا تبنى في نظامه اإلداري لسنة  ،التي تعد خطرا مستمرا البد من إزالته ،من معارضتها

كان بیجو ف ،67ن و التي �قهر بها الجزائر� االستعمار�ةأي تص�ح هذه الق�ادات هي الید ، حكم العرب �العربضرورة 
علیها والمتمیزة بنفوذها إما الدیني أو على قناعة أن األهالي لن یخضعوا إال إلى السلطة التقلید�ة التي تعودوا 

 .68النسب أو العسكري 

ماد�ة  امت�ازاتوهكذا سعى بیجو إلى توظیف هذه الزعامات التقلید�ة التي قبلت التعامل معه مقابل  
شكل بإ�قاء ومعنو�ة، وتم توظ�فها وفق السلم اإلداري المعتمد لدى األمیر عبد القادر في دولته من ناح�ة ال

وكالهما كان له نفس  ،69إلى جانب منصب الخل�فة منصب ال�اشاغا ومراتبها، وفي نفس الوقت أوجد األلقاب
�الس�ادة الفرنس�ة  واالعترافمق�اس التعیین ومنح السلطة لهذه الزعامات هو الوالء ف�ما یخص الصالح�ات. أما 

 ى رت�ة إلى أدناها:وحضارتها، وسنحاول اآلن التعرف عن هذه المناصب ومهامها تدر�ج�ا من أعل

                                                                                                                                                                                     
لكل مكتب  2460لكل إدارة إقل�م�ة،  5560فرنك و 1600ف كل أقسام اإلدارة األهل�ة تدر�ج�ا بدء من اإلدارة المركز�ة ب: فرنك. وتبلغ مصار�
 GGA. Recueil des actes du gouvernement de l'Algérie_ لكل مكتب من الدرجة الثان�ة. أنظر: 1400األولى وعر�ي من الدرجة 

(1830-1854). Op. Cit. P. 26     
 65- GGA.( 26/3/1867). Instruction réglementaire sur le service des Bureaux arabes. « Mise a jour à la date 
29/4/1879. ». Extrait du  bulletin officiel. N= 222. Typographie et lithographie. Alger .PP. 10-12.  

 .117أبو القاسم سعد هللا. المرجع السابق. ص.  -66
 .38شارل رو�یر أجیرون. المرجع السابق. ص.  -67
 .117أبو القاسم سعد هللا. المرجع السابق. ص.  - 68

69- L. De Baudicour. Histoire de Colonisation de l'Algérie . Op.Cit.P. 527.  
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 الخل�فة( ال�اشاغا): -

وتزك�ة من قائد المقاطعة مستعمال الحاكم  اقتراحالملك الفرنسي �عد  �اسم�صدر قرار تعیین الخلفاء  
فرنك، سخرت له  120000�صل في الغالب سنو�ا  االستعمار�ةالعام. له أجر ثابت �حصل عل�ه من السلطات 

قوة عسكر�ة نظام�ة �أجرتها المدفوعة من فرنسا. أما عن مدة �قاءه في المنصب فهي غیر محدودة بتار�خ معین 
خطأ تعلق مهامه من طرف قائد القسمة و�حال م�اشرة إلى الحاكم العام للتحقیق معه. ومن  ارتكا�هلكن في حال 

 ات التي أوكل بها:المهام والصالح�

 یین القاید إلى السلطات الفرنس�ةونقل مقترحات اآلغا بخصوص تع استق�ال*ـ  

 األغوات. *ـ تقد�م إقترحات لتعیین 

 المرشحین*ـ تقد�م إقترحات بخصوص تعیین القضاة من خالل تزك�ة یؤكد فیها على قدراته ومستوى         
على الذین ات امر �ائعه. له سلطة قضائ�ة �فرض المراق�ة وفرض الغإضافة إلى معلومات حول أخالقه وط ،علم�ا
 بدون رخصة.  الثائرة أو شراء األسلحة وعالقات مع الق�ائل اتصاالتأو أقاموا  بإیواء مجرمین أو جواس�سقاموا 

*ـ مراجعة الغرامات المال�ة التي تفرض من اآلغا أو القاید وله صالح�ة مضاعفتها إذا رأى أنها ال  
 تتناسب مع الخطأ.

 *ـ جمع الغرامات ووضعها في الخز�نة المركز�ة. 

 .70*ـ اإلشراف على تحصیل الضرائب من خالل إعطاء األوامر لآلغوات لتحصیلها في فتراتها 

 اآلغا:  _ 

تضم ق�ائل �عین  تنقسم الدائرة التي تحت إمرة المكتب العر�ي وٕالى جان�ه الخل�فة إلى مجموعة آغال�ك 
و�كون هذا التعیین  ،و�صله عن طر�ق وزارة الحرب ،الملك الفرنسي �اسمعلى رأسها اآلغا �حصل على تعیینه 

زمن�ا بل تعلق مهامه في  محدودةمدته غیر المنصب و�دوره  ،معلومات الخل�فة اقتراح قائد القسمة و�ناء على�عد 
ثابت من فرنسا حسب أصناف ودرجاته األولى والثان�ة مرت�ة إجرام أو خطأ. �حصل على أجر  ارتكا�هحالة 

عن مهامه وصالح�اته فهي تش�ه صالح�ات الخل�فة فقط في اإلطار أما  فرنك.3000، 1800، 1200حسب 
 الجغرافي الذي تحت إمرته فهو جزء من مساحة الخل�فة وأقل منه:

 بدوره �عرض األمر إلى الهیئات العل�ا. توق�فهم إلى الخل�فة الذي اقتراح*ـ مراق�ة الق�اد و�قدم  

 *ـ �كلف بجمع قوات األهل�ة من الق�ائل وترتیب القوم �أمر من الخل�فة. 

                                                           
70- Dumas.Op. Cit. PP. 54.55.56.57. 
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 *ـ اإلشراف على تحصیل الضرائب من الق�ائل الواقعة تحت أغو�ته. 

 50�ة س المجرمین والتغر�م تصل إلى غاتنفیذ القرارات القضائ�ة كقرار ح�*ـ له مهام قضائ�ة من خالل  
 .71رنكف 60فرنك أو أكثر في حدود 

 القاید: _  

من أع�ان الق�ائل و�عینون من طرف  و�ختارون تنقسم كل أغو�ة إلى مجموعة ق�ادات تحت إمرة ق�اد  
یتقاضون أجورهم من الضرائب والغرامات التي یتم ج�ایتها رفقة  ،القائد العسكري للقسمة �حضور قائد المقاطعة

 من مهامه:و الشرطة أو المحلة العسكر�ة، 

الفرنسیین التي تصلهم إما بواسطة زعماء األهالي أو  وأوامر*ـ المسؤول�ة الم�اشرة على تنفیذ قرارات 
 ض�اط المكاتب العر��ة.

 نقدا ودفعها إلى السلطات.*ـ تحصیل الضرائب من الق�ائل سواء عینا أو  

 *ـ تولي مهمة الشرطة �مراق�ة األسواق والق�ائل. 

 .المواشي واألراضي وكل الثروات من أجل الضرائب *ـ الق�ام �عمل�ة الجرد لكل أمالك الق�ادات من 

 *ـ جمع وتجنید قوات من األهالي ووضعها تحت إمرة اآلغا أثناء الحرب إضافة إلى جمع المؤن . 

 ل.دعوات التوقیف وٕارسالها إلى الق�ائ �استق�الفیذ أوامر السلطات العل�ا *ـ تن 

 الشیخ:_  

تقع تحت إمرته الدواو�ر و�عینه قائد المقاطعة �حضور القاید ومهمته محدودة زمن�ا مثل القاید، �حصل  
اإلشراف على جمع الضرائب، وممارسة  ". ومن صالح�اته:الزكاة والعشورعلى أجره من التحصیل الضر�بي " 

 .72ترأس الجماعةالمراق�ة والشرطة بدواره، وكذا جمع الغرامات وجمع المؤن للحرب، نه�ك عن 

الوحید  واالختالفنفس المهام لها أنها نجد صالح�ات الزعماء األهلیین لمعاینة الو  المالحظةمن خالل   
بینها هو اإلطار الجغرافي الذي یتناقص تدر�ج�ا من القسمة التي على رأسها الخل�فة وصوال إلى الدوار بإدارة 

والتي تعودوا علیها منذ  المخزنین،في نظر األهالي فقد صنفوهم في خانة  الموظفین هؤالءأما وضع�ة  ،الشیخ
 العهد العثماني.

 

                                                           
71- Ibid. PP. 58.59.60.61. 
72- Ibid. 61.62.66.67.  
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 :تداع�اتها على الجزائر�ینو  _ انعكاسات اإلدارة األهل�ة3 

لتحقیق مشروع االحتالل التام �الجزائر التزم الفرنسیون �ضرورة االجتهاد إلیجاد ترتی�ات وٕاجراءات  
من النجاح، وخیر دلیل تلك التجارب والمحاوالت المتكررة إلیجاد نواة إلدارة أهل�ة خاصة �عد متنوعة تمكنهم 

اعتمادهم على الدور الكالس�كي والتقلیدي للج�ش، فهم أدركوا وأص�حوا  النكسات التي مني بها الفرنسیون  �عد
وال�شري، نه�ك على العادات  على قناعة أن الس�طرة على الجزائري كإطار جغرافي متمیز بتنوعه الطب�عي

 تحقق و ما، وهتمكنهمزم في إیجاد تدابیر وٕاجراءات لحوالتقالید، وحتى اللغة واللهجات المختلفة �ستلزم الجد�ة وا
واتضح فعل�ا ورسم�ا مع مجيء الجنرال بیجو الذي وصل إلى قناعة اإل�مان �مبدأ " حكم العرب �العرب" مع 

العون مستشاره دوماس الذي استطاع في مذكرة وضع تشر�ح حول حكم وٕادارة  ه ید، وساعده ومد ل73الجزائر�ین
ر، وانتهى بنتیجة مكنت بیجو إلى تثبیت رسم�ا نظام المجتمع الجزائري مستندا فیها على نظام األمیر عبد القاد

 .74لتسییر شؤون الجزائر�ین بهدف الس�طرة علیهم وتحقیق األمن واالستقرار 1/2/1844المكاتب العر��ة في 

وتالزم  ازدواج�ة�مكن القول أن بیجو استطاع إحداث تغییر في الس�اسة الفرنس�ة �الجزائر، وذلك بإقامة  
دوار التي تولتها مؤسسة المكتب أل، ومن مظاهرها ااالستعمار�ةفي الس�اسة بین الجانبین العسكري والمدني 

سواء س�اس�ا من خالل اإلشراف على الحمالت التأدیب�ة، ومراق�ة الق�ائل عن  1870و 1844العر�ي ما بین 
، إلى جانب إسهاماته في تفعیل العمل�ة 75ةا�عطر�ق تنظ�مها، وجعل المرا�طین والزوا�ا تحت الس�طرة والمت

الح ، وتحو�ل الملك�ة من ید الجزائر�ین لصاألراضياالست�طان�ة من خالل اإلشراف على عمل�ة االست�الء على 
، وفتح اآل�ارمتنوعة من خالل اإلشراف على بناء السدود وحفر  است�طان�ة، وتفعیلها �مشار�ع 76المعمر�ن

، وتعدى الدور للمكتب العر�ي إلى الحط 77ناء المستعمرات والمستوطنات إلقامة المعمر�نالطرقات، إضافة إلى ب
من ق�مة الزوا�ا ودورها الجهادي والتعل�مي والتر�وي عن طر�ق فرض الرقا�ة على المرا�طین وشیوخ الزوا�ا خاصة 

لك بجعلها تحت مراق�ة السلطة التي كان لها دور في المقاومة، حیث تم إقصاءها �الغلق النهائي أو تدجینها وذ
 .78لقائمین على مهنة التعل�ما نمعلمیالشیوخ و العن طر�ق المكتب العر�ي الذي یتدخل في تعیین  االستعمار�ة

 في مقدمتها: تأتيانعكاسات  إدار�ة كان لها إذن نصل إلى نتیجة أن أدوار المكتب العر�ي كمؤسسة 

                                                           
73- Albert Ringel.Op. Cit. 27.  
74 - Eugéne Dumas. Op. Cit.PP. 1, 27,44,53,81. / _ GGA. GGA. Recueil des actes du gouvernement de l'Algérie 
(1830-1854). Op. Cit. P. 269. 
75- GGA. (1849-1850). Tableaux de la situation des établissements Français dans l’Algérie (1849-1850). PP. 
717./ _ Paul Azan.( 1936). L’armé d’Algérie de 1830 à 1852.Polon. Paris. P. 441. 

). رسالة مقدمة لنیل شهادة 1870-1844). المكاتب العر��ة ودورها في المد االستعماري �الغرب الجزائري(3013/2014ح�اش فاطمة. ( -76
 .240حت إشراف عبد المجید بن نعم�ة. جامعة وهران. ص. الدكتوراه في التار�خ الحدیث والمعاصر. ت

77 - C.A.O.M. GGA. 23J/10. Cercle de Géryville. Rapport de 4éme trimestre de 1858 et rapport de 1ér trimestre 
1859 et 2éme trimestre 1860.  
78- Frémeaux Jaques.( 1993). Bureaux arabes dans l’Algérie de la conquête. Edition Denoël. France. P. 202. /_ 
GGA. (1862). Tableaux de la situation des établissements Français dans l’Algérie1862. P. 191. 
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وأحمد �اي  1847سنة  العسكري أوال مع األمیر عبد القادر_ القضاء على المقاومة الوطن�ة بجناحها  
وهذا كان في شكل طردي ، 19خالل فترة خمسینات وستینات القرن  ، ومن �عدها الثورات الشعب�ة1848سنة 

والتوسع في مناطق بلغت أقاصي الصحراء، واستطاع الفرنسیون تثبیت سلطتهم  االحتاللومتوازي مع عمل�ة مد 
كري على ید اإلدارة األهل�ة التي ساهمت في إقرار األمن والس�طرة من خالل المراق�ة التامة للق�ائل �عد المد العس

 .وٕالزامها �الخضوع الجزائر�ة

 اقتصادالجزائري فأحدث ركودا وأزمة للجزائر�ین لصالح  االقتصاد_ ساهم المكتب العر�ي في تخر�ب  
منها التعسف الحكومة الفرنس�ة، ومن �عدها المعمر�ن، فتراجع المستوى المادي للعشائر �فعل تأثیر عوامل عدیدة 

على األراضي �ص�غ قانون�ة شرعتها  واالست�الءالضر�بي والغیر العقالني، مضافا إلیها س�اسة المصادرة 
ها في صالح االستعمار الفرنسي االست�طاني ، وط�قتها مؤسسة المكتب العر�ي على العشائر، تصب كل79الحكومة

وعدم مساعدتهم من قبل المؤسسة �ع�شون في ظروف مزر�ة  أص�حوا�الجزائر على حساب الجزائر�ین الذین 
 �الرغم من أنها موجهة إلیهم، مما یؤكد أنها إدارة أهل�ة الغا�ة منها فرض الس�طرة علیهم ول�س تسییر شؤونهم.

العر�ي من الهیئات والمؤسسات االستعمار�ة التي كان لها دور في االست�طان أوال _ تعد مؤسسة المكتب  
ن واالستقرار �القضاء على المقاومة الوطن�ة، وهو أهم شرط وضروري للعمل�ة االست�طان�ة، األم من خالل تحقیق

ألراضي، ألجل التعمیر من خالل المشاركة في إحصاء ومسح افي تهیئة الظروف  اإضافة إلى مساهمته
الجزائر  اقتصاداألشغال العموم�ة، وتعدى دور المكتب العر�ي إلى درجة توج�ه  عواإلشراف على مختلف مشار�

 الفرنسي.  االقتصادلصالح 

عامل تحكم وس�طرة كذلك _تعد الضر��ة عامل اقتصادي ومورد مالي للسلطة االستعمار�ة، إال أنها 
المكاتب العر��ة على الق�ائل، كما تعتبر في نفس الوقت عامل بلبلة ونقد لنظام المكاتب �سبب تجاوزات أعوانه في 
عمل�ة التحصیل، والذین كانوا محل شكوى كما كان الشأن في شكوى سكان ورقلة في حق زعماء أوالد سیدي 

 .186180األعلى سنة الشیخ كل من حمزة بن بو�كر وسي الز�یر وسي 

_ لم �قتصر مبدأ التدجین على الجانب الس�اسي عن طر�ق االستعانة �الزعامات األهل�ة، وجعلها تا�عة  
، وتم توج�ه الفالحین الفرنسي االقتصادتخدم لهم، وٕانما مس الجانب االقتصادي من خالل تشج�ع زراعات جدیدة 

مع عدم دعمهم ومدهم �المساعدات واإلعانات أثناء األزمات على ، ةش�المعاالجزائر�ین إلیها على حساب الزراعة 
 المادي والمعنوي من قبل عناصر اإلدارة األهل�ة. �االهتمامعكس المعمر�ن الذین �حظون 

                                                           
لتي لم تثبت ملكیتها �عقد صر�ح مسجل في المصالح خاص �األوقاف والعقارات، وف�ه األراضي غیر المزروعة أو ا 1/10/1844قانون  -79

أقره بیجو إلقصاء المقاومة العسكر�ة ومعاق�ة كل الق�ائل المساندة لها بتجر�دها من أراضیها، قانون  13/10/1845العقار�ة الفرنس�ة، قانون 
و قانون الحصر �قضي �حصر األهالي في وه 16/6/1851ینص على مصادرة أراضي البور والمهملة من قبل أصحابها، قانون  21/7/1746

). آثار الس�اسة االستعمار�ة واالست�طان�ة في المجتمع الجزائري 2007مساحات محددة لصالح المشار�ع االست�طان�ة. ینظر: عمیراوي أحمیدة.( 
 .31-30الجزائر. ص ص. . 1954). منشورات المركز الوطني للدراسات وال�حث في الحركة الوطن�ة وثورة أول نوفمبر 1830-1954(

80- C.A.O.M. GGA. 1J/155. Lettre de Ahel Adjaja au Marechale. 
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 الخاتمـــة: 

على أنها نظام یهتم �الشؤون األهل�ة وتدبیر أمورهم، "نظام المكاتب العر��ة" �قدر ما تدل تسم�ة 
التعامل لها مع السلطة، إال أنه في الواقع ومع تت�ع مساره نلمس عكس ما ادعه، واتضح وفتح مجال 

، وهو تحقیق االستعمار وتثبیت االحتالل �أقل الخسائر، واالستفادة 1844علنا ما كان �ضمره قرار 
علها محل الماد�ة بواسطة خلق الفتنة والصراعات داخل الق�ائل، والعمل على الحط من ق�مة زعاماتها، وج

الذي أص�ح محل مراق�ة شدیدة مما أدى إلى تراجع  دینيشك بین األهالي وزعزعة ثقتها، خاصة الزع�م ال
كما أن األهم�ة التي اكتسبها نظام المكاتب العر��ة �فضل نوع�ة عناصره  دوره العلمي والدیني والجهادي.

صاحب السلطة والقرار  "األهالي" وأهدافه، جعل عناصره وفي مقدمتهم رئ�س المكتب العر�ي في نظر
 .1870و 1844األول في الجزائر على حساب المعمر�ن خالل الفترة الممتدة بین 

  قائمة المصادر والمراجع: 

 :األرش�ف�ة_ الوثائق  

_ C.A.O.M. GGA. 1J/155. Lettre de Ahel Adjaja au Marechale. 
_ C.A.O.M. GGA. F80/1676. Notes sur les Bureaux arabes. 1847,  
_ C.A.O.M. GGA. 23J/10. Cercle de Géryville. Rapport de 4éme trimestre de 1858 et rapport 
de 1ér trimestre 1859 et 2éme trimestre 1860. 
 

 _ المصادر:          
 _ المصادر الرسم�ة المطبوعة:  

_ GGA. (1856) .Recueil des actes du gouvernement de l'Algérie (1830-1854).  Imprimerie du 
Gouvernement. Alger.  

_ GGA. (1862). Tableaux de la situation des établissements Français dans l’Algérie1862.  
_ GGA. (1849-1850). Tableaux de la situation des établissements Français dans l’Algérie 
(1849-1850). 

 _ الكتب العر��ة  
). المرآة تقد�م وتحقیق محمد العر�ي الز�یري. المؤسسة الوطن�ة للنشر 2005حمدان بن عثمان خوجة. ( _ 

 والتوز�ع. الجزائر.

 _ �الفرنس�ة          
 
_ Behaghel. A. ( 1865). L'Algérie. Tissier Libraire éditeur. Alger.  
_ Charles Richard. (1846). Etude sur l'insurrection du Sahara. Typographie A. Alger.  
_Camille Sabatier. ( 1881). la question du sud ouest. Adolph Jourdan. Alger.  
_ Duval Jules. ( 1877).  L'Algérie et les Colonies Française. Librairie Guillaumin et Cie. Paris.  
_Eugène Dumas.( 1844) . Exposé de l'état actuel de la société arabe du Gouvernement et de la 
législation qui la régit. Imprimerie du Gouvernement.                               
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_ Ferdinard Hugonnet.( 1858). Souvenir d'un chef de bureau arabe. Michel lévy- Frères 
libraires. Paris.  
_ De Baudicour. L. ( 1853). La Guerre et le Gouvernement de l'Algérie. Sagnier et Bray. 
Paris.  
_ Le Genard de Wollf. (1871). Les Bureaux arabes devant le Jury. Compte rendu in Extenso “ 
des débat du procès”. Agissant au nom des BA contre l’Akhbar, l’Algérie Française, moniteur 
de l’Algérie. Imprimerie de l’association ouvrière ; Sillant et Cie .Alger.   
_ Louis Baudicour. (1860). Histoire de la Colonisation de l'Algérie. Challamel. Paris.. 
_ V-A Dieuzaide.( 1880) . Histoire de l'Algérie de 1830-1878. T1. Imprimerie de l'association 
ouvrière. Oran.  . 
_ Vast. Henri. Sans date. L'Algérie et les colonies Françaises. Garnier Frères. Paris.     
_ Victor Foucher.( 1875). Bureaux arabes en Algérie. Librairie internationale. Paris, 

 _ المراجع:

 _ �العر��ة:

. منشورات المركز 19). الجرائم الفرنس�ة واإل�ادة الجماع�ة في الجزائر خالل القرن 2007وأخرون.(  بوعزة بوضرسا�ة _ 
   . الجزائر. 1954الوطني للدراسات وال�حث في الحركة الوطن�ة وثورة نوفمبر

 ي. لبنان.. دار الغرب اإلسالم1). ج1900ـ 1830). الحركة الوطنیة الجزائریة (1992(  أبو القاسم سعد هللا._ 
 ). محاضرات في تاریخ الجائر الحدیث " بدایة االحتالل". عالم المعرفة. الجزائر.2009_ أبو القاسم سعد هللا.(

 ). النظام الس�اسي الجزائري في العهد العثماني. مط�عة دحلب . الجزائر. 1994أحمد السل�ماني.(_ 
جزائر . منشورات المركز الوطني للدراسات وال�حث في الحركة ). العدوان الفرنسي على ال2007_ الغالي غر�ي وآخرون. (
 . الجزائر. 1954الوطن�ة وثورة أول نوفمبر 

. تر جمال 1). ج1871ـ 1827). تار�خ الجزائر المعاصرة" الغزو و�دا�ات اإلستعمار (2008(شارل أندري جول�ان.  _
  . دار األمة. الجزائر1فاطمي وآخرون. ط 

 ).  تار�خ الجزائر المعاصرة. تر ع�سى عصفور. دیوان المطبوعات الجامع�ة. الجزائر. 1983شارل رو�یر أجیرون.( _ 
 . دار هومة. الجزائر. 2). ط1830-1514). الجزائر خالل الحكم العثماني (2007_ صالح ع�اد.(

 ). دار الهدى. الجزائر. 1830ـ 1815). العالقات الجزائر�ة األورو��ة ونها�ة األ�الة (2007ـ_حن�في هالیلي.(

 _ �الفرنس�ة:
_ Azan. Paul . ( 1936). L’armé d’Algérie de 1830 à 1852.Polon. Paris. 
_ Bayle Jqaueline. (1981) . Quand l’Algérie devenait Française. Arthéme Fayard. Paris.    
_ Démontés Victore. (1917). La Colonisation militaire sous Bugeaud . Imprimerie 
Algérienne. Alger.  
_ Milliot Louis. (1930). Le gouvernement de l’Algérie. T3. Publication de comité nationale 
métropolitaine de centenaire de l’Algérie. Alger.  
_ Paolo Cossu Pier .(1974). I « Bureaux arabes » E IL Bugeaud. Giffré Editor. Milano.                                                               
_ Peyronnet. R. (1930). Livre D'Or Des Officiers Des Affaires Indigènes (1830_1930). T.1-2.  
Imprimerie Algérienne. Alger       
_ Ringel Albert. (1903). Bureaux Arabes de Bugeaud et les cercles militaires de Gallieni. 
Emile Larose. Paris.         
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_ Sanngiovanni Cy.( Novembre 1973). Le Bureaux arabes de Fort –Napoléon (1857-1874). 
Travail d’étude et de recherche d’histoire. Sous la direction de Yacono. Université Toulouse. 
Le Mirail. 
_ Yacono Xavier.(1953). Les Bureaux Arabes et l'évolution des genres de vie indigènes dans 
l'ouest du Tell Algérois, Edition Larose, Paris,   
_Germain Roger.(1955). La politique indigène du Bugeaud. Pre Marcel Emerit. Edition 
Larose. Paris.          
_ Frémeaux Jaques.( 1993). Bureaux arabes dans l’Algérie de la conquête. Edition Denoël. 
France.  

 _الدراسات األكاد�م�ة: 
 

). رسالة 1870-1844). المكاتب العر��ة ودورها في المد االستعماري �الغرب الجزائري(3013/2014فاطمة ح�اش. (_ 
   مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التار�خ الحدیث والمعاصر. تحت إشراف عبد المجید بن نعم�ة. جامعة وهران. 

). رسالة لنیل شهادة دكتوراه 1870ـ 1852) . الس�اسة االست�طان�ة الفرنس�ة في الجزائر (2003ـ 2002. (محمد دادة_ 
دولة في التار�خ الحدیث والمعاصر. إشراف دحو فغرور. كل�ة العلوم اإلنسان�ة والحضارة اإلسالم�ة. قسم التار�خ وعلم 

 .122، 121اآلثار. وهران. ص ص. 
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 1947أصداء لجوء األمیر محمد بن عبد الكر�م الخطابي إلى مصر سنة 

 -جر�دة األهرام أنموذجا –في الصحافة المصر�ة 

 والمعاصر الحدیث التار�خ أستاذ  -بوفروك   فاتح/ د

 الجزائر-عنا�ة جامعة-التار�خ قسم

bouferrourkfateh@yahoo.com 

 الملخص:

أحدثت المساندة اإلعالم�ة المصر�ة لنضال المغرب العر�ي عموما، والمغرب األقصى تحدیدا دفعة قو�ة      

استطاع من خاللها هذا األخیر الُمضي ُقُدما في برنامجه النضالي، وما لبثت أن تصاعدت هذه المؤازرة �شكل 

 ما النجاحات التي ما فتئت تحققها،الخارج، والس�كبیر مع تزاید وتیرة نشاط الحركة الوطن�ة المغر��ة في الداخل و 

ومن ثمة لجوء الزع�م محمد بن عبد الكر�م الخطابي إلى مصر؛  ،تحر�رالوفي مقدمتها نجاحها في تدبیر عمل�ة 

حیث لم تتوان الصحافة المصر�ة على اختالف مشار�ها في نقل حیث�ات هذا الحدث ال�ارز، وفي مقدمتها جر�دة 

 قة. األهرام العر�

في ضوء هذا، یتتّ�ع المقال األصداء التي تركتها هذه العمل�ة في هذه الجر�دة المصر�ة، ومبینا ك�ف�ة       

تفاعلها معها، و�عتمد المقال على مادة علم�ة متنوعة ومهمة، مكنتنا من كشف معلومات ذات ق�مة علم�ة هامة 

الحدث المهم للرأي العام المصري خصوصا، والعر�ي  حول الدور الذي لعبته جر�دة األهرام في نقل وقائع هذا

 عموما، وهو ما ساهم في ازد�اد تعاطف الشعوب العر��ة مع نضال الشعب المغر�ي في سبیل نیل استقالله.

 .، الملك فاروق المغرب األقصى ،مصر ،محمد بن عبد الكر�م الخطابياألهرام، الكلمات المفتاح�ة: 
Absract; 
     The Egyptian media support of the struggle of the Arab Maghreb in general, and of 
the Far East in particular, represented a strong impetus through which the latter was 
able to move forward in its struggle plan. 

     In fact, that Immensely increased in parallel with the activity of the Moroccan 
national movement both at home and abroad, resulting in frequent successes, notably 
the success of the liberation process which led to the refuge of the leader Mohamed 
bin Abdul Karim Al-Khattabi into Egypt, knowing that the different Egyptian press, 
among which the ancient newspaper Al-Ahram, did not hesitate to reveal the reasons 
of this prominent event. 



 

 305 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

 م2021/  السادسالعدد 

     From this standpoint, this article traces back the repercussions that this process left 
in this Egyptian newspaper, indicating how it interacted with it. 

     The article relies on a varied and important scientific material, which enabled us to 
reveal information of important scientific value about the role played by Al-Ahram 
newspaper in reporting the facts of this important event to the Egyptian public opinion, 
and the Arab in general, leading to an increase in sympathy of the Arab peoples with 
the struggle of the Moroccan people in order to obtain its independence. 

Keywords; Al-Ahram, Morocco, Egypt, Muhammad bin Abdul karim Al-khattabi, 
king Farouk. 

 المقدمة

ومن ثمة -، 1947شّكلت عمل�ة نزول الزع�م المغر�ي األمیر محمد بن عبد الكر�م الخطابي �مصر سنة 

نقلة نوع�ة؛ في مسار النشاط النضالي في المغرب األقصى، الس�ما وأن هذه الحادثة جاءت عقب  -لجوؤه إلیها

التصاعدي الذي ما فتئ �أخذه نضال الحركة الوطن�ة المغر��ة ضد االحتالل الفرنسي اإلس�اني داخل�ا المنحى 

المغر�یون كتلة واحدة ضد المستعمر، �عدما تطا�قت وجهات النظر بین الملك محمد  وخارج�ا، وذلك �عد أن التأم

نسیق والتعاون بین الطرفین، هذا من جهة، الخامس و�ین الحركة الوطن�ة المغر��ة، الذي تطور ف�ما �عد إلى الت

ومن جهة أخرى، التنسیق عالي المستوى بین الحركة الوطن�ة المغر��ة ونظیرتیها الجزائر�ة والتونس�ة �المشرق 

، و�عده �سنة مكتب 1946العر�ي، وتحدیدا �مصر، خاصة �عد تأس�س مكتب المغرب العر�ي بدمشق سنة 

 ، والذي مّثل عالمة فارقة في نضال شعوب المغرب العر�ي قاط�ة.1947فري المغرب العر�ي �القاهرة في ف�

وانطالقا من األهم�ة الكبرى التي �كتسیها حدث لجوء األمیر إلى مصر كما أسلفنا، كانت هذه العمل�ة مادة      

العمل�ة،  دسمة للصحافة العر��ة، و�الخصوص المصر�ة منها، للتفاعل معها، ومن بینها األهرام التي غّطت

محاولة نقل حیث�اتها للرأي العام المصري، �شرح تفاصیل سیر العمل�ة، وما تركته من تداع�ات على الصعیدین 

 الداخلي والخارجي.

ولعّل اخت�ارنا لجر�دة األهرام كأنموذج من الصحافة المصر�ة، نا�ع من الدور الكبیر الذي أص�حت تلع�ه       

رب العر�ي، وفي مقدمتها القض�ة المغر��ة، �عدما تخّلصت من ت�عّیتها للقوى في دعم قضا�ا التحرر في المغ

، عقب التحّول الجذري الذي عرفه توّجه الجر�دة، الذي ُترجم في تعامل 1االستعمار�ة الغر��ة، وعلى رأسها الفرنس�ة

                                                           
ابملغرب األقصى، ويف احلقيقة، توجُّه األهرام حىت ذلك  1930ماي  16جتّلى احنّياز اجلريدة الواضح إىل اجلانب الفرنسي يف تعاملها مع مسألة الظهري الرببري  - 1

نت تربطها عالقات وثيقة بفرنسا حىت أوائل احلني ُمربّر، ذلك أن مؤّسسي وُمّالك اجلريدة ينتمون إىل عائلة مسيحية مارونية لبنانية، وهي عائلة تقال؛ إذ كا
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ف األقالم المصر�ة األر�عینات، الس�ما �عدما أص�حت فضاء لمختل منتصفاألهرام مع القض�ة المغر��ة منذ 

والعر��ة، في مقدمتهم أصحاب التوّجه اللیبرالي والعرو�ي كطه حسین، مي ز�ادة، منصور فهمي، سالمة موسى 

 وغیرهم. 

إلى مصر بتغط�ة ممیزة،  2قض�ة لجوء األمیر محمد بن عبد الكر�م الخطابي 1جر�دة األهرام إذا أحاطتلقد      

عّرجت فیها على كل المحطات، التي توّقف عندها الزع�م المغر�ي، بدا�ة بخبر نزوله، ثم طل�ه للجوء، فقبول 

لطل�ه، ومن ثمة، استق�اله في قصره، وصوال إلى نشاطه وتحركاته عقب ذلك، مخّصصة لذلك  3الملك فاروق 

 مقاالت عدیدة. 

مع مقارنة  والمنهج الوصفي التحلیلي، ، فقد ات�عنا المنهج السردي التار�خي،وقصد معالجة اإلشكال�ة     

 المعلومات من خالل المصادر والمراجع؛ �غ�ة الوصول إلى الحق�قة التار�خ�ة.

 اللجوء: -1

األهرام وصول األمیر محمد بن عبد الكر�م إلى مصر لتغط�ة عمل�ة نزوله، بنقل أخ�اره الس�ما �عد  است�قت     

عنونته  1947ماي  29قرار فرنسا نقله من منفاه إلى منفى جدید �فرنسا. ففي مقال أوردته �عددها الصادر یوم 

                                                                                                                                                                                     
جويلية  20-18)، صدى احلركة الوطنية املغربية لدى الرأي العام املصري، ندوة العالقات التارخيية املصرية املغربية 1989األربعينات. أنظر: صالح العقاد، (

 .198-197 ، إعداد: جناة املريين، دار الثقافة للطباعة والنشر، املغرب األقصى، ص1988
، نشأت يف البداية أسبوعية ابإلسكندرية أين تتواجد اجلاليات األوربية، مث انتقلت إىل القاهرة، واستمرت تصدر 1875أسسها اللبنانيان سليم وبشارة تقال سنة  - 1

ية، وعقب الصراع بني اخلديوي توفيق أسبوعية كذلك، التزمت بداية بعدم اخلوض يف السياسة تلبية لشروط نظارة اخلارجية، إىل غاية نشوب احلرب الروسية الرتك
ية الفرنسية. للمزيد، وفرنسا، اصطفت اجلريدة إىل جانب الفرنسيني، وهو ما كّلفها الغلق من طرف احلكومة املصرية، لتعود إىل الصدور جمددا بوساطة من القنصل

 .69-67، ص صف القرن العشرين)، مطبعة املعارف، بغداد)، قصة الصحافة العربية يف مصر(منذ نشأهتا إىل منت1967محزة عبد اللطيف، (راجع: 
مث انتقل إىل تطوان ملواصلة ينحدر من أسرة عريقة يف العلم والوطنية؛ إذ كان والده قاضيا على إقليم الريف األوسط، أّمت تعليمه االبتدائي يف مسقط رأسه أغادير،  - 2

القرويني، توىل بعد خترجه عدة وظائف منها مدرسا للغة العربية، وقاضي القضاة، تزعم املقاومة يف الريف بعد وفاة تعليمه الثانوي، ومنها انتقل إىل فاس ليلتحق جبامعة 
 26، واستطاع أن حيقق انتصارات عديدة على االسبان، ومن بعدهم الفرنسيني، إىل أن حتالفت ضده هااتن القواتن، عندها اضطر لالستسالم يف 1920والده سنة 

، بعد ختلصه نزوله يف مصر، اليت منها استأنف نضاله من جديد ضد 1947لتقرر بعدها فرنسا نفيه إىل جزيرة الرينيون، اليت مكث فيها إىل غاية  ،1926ماي 
الشيخ وآخرون، ، ودفن ابلقاهرة. أنظر: أبو عمران 1963فيفري  06االستعمار؛ حيث أسس جلنة حترير املغرب العريب، وجيش حترير املغرب العريب، تويف يف 

 .190-186، ص معجم مشاهري املغاربة، جامعة اجلزائر)، 1995(
، أرسله والده ملتابعة دراسته بربيطانيا، تويف والده وهو هناك، ليعود بعدها إىل مصر لتحضريه الستالم العرش، ابشر سلطته 1920فيفري  11من مواليد  - 3

فاروق وسقوط )،  1996ماي من كل سنة عيدا جللوسه على العرش. للمزيد عد إىل: لطيفة حممد سامل، ( 06، ومت اختيار 1937 جويلية 29الدستورية يوم 
حممود فهمي النقراشي ودوره يف احلياة )، 1995سيد عبد الرازق يوسف عبد هللا، ( .7-6، مكتبة مدبويل، القاهرة، ص 2)، ط1952-1936امللكية يف مصر (

 .214ص ، مكتبة مدبويل، القاهرة، 1، ط1948-1888وحل مجاعة اإلخوان املسلمني السياسية 
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ده عبور ال�اخرة كاتوم�ا لقناة السو�س، قادمة من بـــ:"األمیر عبد الكر�م" وأرفقته �صورة له، نقلت لقّرائها خبرا مفا

 .1منفاه بجز�رة الر�نیون �اتجاه مرسیل�ا، وذلك نقال عن وكالة األن�اء الفرنس�ة

وحول �عض الشائعات التي تسّر�ت بخصوص أهداف القرار الفرنسي الحق�ق�ة من نقل األمیر الخطابي إلى       

عن مراسلها بلندن أن جر�دة المانش�سثر غاردین البر�طان�ة، نشرت مقاال  منفاه الجدید �كورس�كا، نقلت األهرام

تلقته من مراسلها في �ار�س، عّقب ف�ه على عودة محمد بن عبد الكر�م الخطابي الزع�م الر�في المشهور من منفاه 

من حدث نقل الزع�م إلى الجهة التي س�ق�م فیها، وهي غیر �عیدة عن وطنه كما قالت. وفیها أشار المراسل إلى تزا

الر�في إلى منفاه الجدید مع التزام المق�م الفرنسي في مراكش بواج�اته أكثر، وفي ذلك داللة على النّ�ة في التسّتر 

، لم تعد تنل من التقد�س �أكثر السا�ع عشرعلى األمر، وتذكیر سلطان مراكش �أن أسرته التي أسست في القرن 

تي س�قت أسرته في تار�خ المغرب. وختم المراسل في األخیر تفسیره �أّنه ال مما كانت تحظى �ه �عض اُألسر ال

�ست�عد أن تكون عودة األمیر محمد بن عبد الكر�م نذیرا للحكومة االس�ان�ة، �أّن لدى الفرنسیین وسائل للضغط 

 .2علیها، إذا لم تكن راغ�ة في التعاون مع مراكش

ونشرت الجر�دة في عدد الیوم التالي مقاال آخر تحت عنوان:"عبد الكر�م"، أشارت ف�ه األهرام إلى تأّخر      

قّل �طل الر�ف األمیر محمد بن عبد الكر�م الخطابي، الفتة إلى أّنه كان مقررا وصول ال�اخرة األسترال�ة التي تُ 

لّقت إشارة السلك�ة، بتأّخرها إلى ما �عد منتصف اللیل؛ ، غیر أن ال�اخرة تالحاد�ة عشر ل�الً وصولها في تمام 

واستعرضت  .حیث ستتوقف لساعتین، ثم تواصل مسیرتها عبر قناة السو�س إلى بور سعید أین تتوقف مجددا

، مشیرة إلى أن سلطات الحجر الصحي المصر�ة قررت عدم الترخ�ص 3الجر�دة البرنامج الذي ُوضع الستق�الها

 .4نذاكآكان ُ�َعد منطقة مو�وءة  الذي ؛األقصى إلیها لكون ال�اخرة آت�ة من الشرق  ألي أحد �الصعود

 22276و�وصول ال�اخرة التي تنقل األمیر الخطابي إلى مصر، خّصصت األهرام حّیزا كبیرا من عددها رقم      

للحدث؛ حیث أفردت صفحتها األولى �الكامل لوصول األمیر الخطابي إلى مصر تحت  1947جوان  01لیوم 

ى بور سعید، سفره �الس�ارة إلى القاهرة، "األمیر عبد الكر�م یلجأ إلى حمى الفاروق، نزوله من ال�اخرة إل عنوان:

وفي هذا المقال، نشرت الجر�دة  .تفاصیل رحلته من المنفى، تصر�حاته لألهرام، صدى الحادث في فرنسا"

التفاصیل الكاملة لرحلة األمیر محمد بن عبد الكر�م، وأهم المحطات التي مّر بها، الس�ما عدن حتى وصوله إلى 
                                                           

 .02، ص 1947ماي  29األهرام:  - 1
 .02، ص 1947ماي  29األهرام:  - 2
امعة العربية، ومكتب املغرب تضمن الرب�مج أن يصعد يف البداية صاحب العزة حمافظ السويس لتحتية األمري عبد الكرمي، على أن يكون مرفوقا مبندوبني من اجل - 3

 .02، ص 1947ماي  30العريب، وجلنة الدفاع عن مشال إفريقيا، والوفد املراكشي، أنظر: األهرام ليوم 
 .02، ص 1947ماي  30األهرام:  - 4
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 سعید، كما سّلطت الضوء على أسرة األمیر التي رافقته إلى مصر، معّرجة على وصولهالسو�س، ونزوله في بور 

على  1القاهرة، ونزوله في قصر عابدین، ثم تطّرقت إلى الحفل الذي أقامه مكتب المغرب العر�ي �القاهرة إلى

 .2شرفه �حضور ثّلة من القادة المصر�ین، والعرب

وتوقفت الجر�دة عند الحدیث الذي أدلى �ه األمیر إلى مندو�ها، والذي تمحور حول التجائه إلى الملك       

عاما في  عشر�نفاروق؛ حیث أجاب األمیر عن سؤال لمندو�ها حول لجوئه إلى مصر �القول:"لقد أمضیت 

�أّني سأنتقل من جز�رة الر�نیون إلى فرنسا،  المنفى، كنت خاللها دائم التفكیر في یوم القرار، ولّما جاءتني األن�اء

كان أول ما سألت عنه:"وهل ستمر ال�اخرة �مصر؟ وٕاذ علمت أنها ستمّر بها استذكرت كیف التجأ سماحة السید 

محمد أمین الحسیني إلى ساحة الفاروق العظ�م فحماه، وكذلك ذكرت ما لقّ�ه سماحته من كرم الوفادة من لُدن 

مما كان له عندي أحسن األثر". ثم أردف قائال:"  ؛وجده من حفاوة الشعب المصري وتكر�مه جاللة الملك، وما

فلّما وصلت ال�اخرة إلى بور توفیق، قررت أن أهجرها سّرا إلى البر، وأن أركب أول س�ارة إلى قصر الملك فاروق، 

اصل في روا�ة خطة وصوله ولكن سبق الوقت وحال دون ذلك، وأرجأت ذلك حتى الوصول إلى بور سعید"، ثم و 

"إنني ألتجئ إلى حمى  إلى دار الفاروق؛ حیث �قول عند وصوله قصر عابدین وتوق�عه في سجل التشر�فات:

وراحة ال�ال  ،طال�ا للراحة والطمأنینة والعالج ،عاما في المنفى عشر�نجاللة فاروق العظ�م �عد أن قضیت 

فخر العرو�ة واإلسالم ذخرا  ،نایته ورعایته جاللة الملك الصالحوالذهن، وأدعو هللا ت�ارك وتعالى أن �حفظ �ع

خالجنا من آ�ات عرب بها عّما یُ إال الدموع نُ  ثم �ضیف قائال:"وفي الواقع أّنا ال نملك .لمستقبل العرو�ة العظ�م"

وهنا ینقل مندوب األهرام  .أّیده هللا و�ارك في عمره وأعّز ملكه" ،الشكر والحمد لذات الملك العظ�م الملك فاروق 

صمت األمیر ُهنیهة ثم مضى فقال:"لقد شاء هللا س�حانه أن �طیل في عمري حتى أراني أستظّل �ظل ملك مصر 

 .3الكر�م، وأن أرى ثمار الجهاد العر�ي ُتؤتي ُأُكلها، وكلمة العرو�ة تبلغ ما یز�د لها هللا من عّز وسعة"

ه للصحف المصر�ة خاّصا األهرام �االسم، معترفا أّن األهرام كانت من أهم وعّبر األمیر الخطابي عن تقدیر      

وقد  .عوامل الترف�ه عن نفسه في المنفى، معّبرا عن ذلك �قوله:"وكانت المرآة التي أرى فیها خطوات سیر العالم"

                                                           
، والذي شهد مشاركة العديد من 1947فيفري  22و  15انبثق عن املؤمتر اجلامع الذي ضّم خمتلف األحزاب الوطنية املغاربية املتواجدة ابلقاهرة ما بني  - 1

، على يد 1946 الشخصيات املصرية والعربية يف حفل االفتتاح، ومكتب املغرب العريب كهيكل مغاريب موحد، كان قد أتسس بداية ابلعاصمة السورية دمشق سنة
قضا� املغرب العريب؛ حيث وجد الفضاء اخلصب لذلك. أنظر: يوسف املناضل التونسي يوسف الرويسي، أين متّكن من تفعيل نشاطه الدبلوماسي هناك، لصاحل 

 .190، مطبعة االحتاد العام التونسي للشغل، تونس، ص 35/36، العدد 11)، قضية املغرب العريب، اجمللة التارخيية املغربية، السنة 1984الرويسي، (ديسمرب 
 .01، ص 1947جوان  01، 22276األهرام: العدد:  - 2
 .01، ص 1947جوان  01، 22276األهرام: العدد:  - 3
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مداع�ا إ�اه �قوله:"لقد  1عندما التفت إلى السید الحبیب بورقی�ة ــ حسب األهرام ــأ�ان عبد الكر�م عن خّفة روحه 

كنت أحسب أّنك أكبر سّنا، وأنك ذو لح�ة مسترسلة، ولكّنك ال تزال شا�ا"، مستفسرا �عدها عّما إذا كان الزع�م 

مازال حّ�ا، فلّما علم بوفاته أطرق أسفا وقال:"لقد كان �طال من أ�طال العرو�ة  2التونسي عبد العز�ز الثعالبي

 الصادقین".

عّرجت األهرام على موقف الحكومة المصر�ة من عمل�ة نزول األمیر، وردود الفعل علیها وذلك  �عد ذلك،     

�استعراض مضمون ال�الغ الرسمي، الذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي شرحت ف�ه حیث�ات العمل�ة، 

لت الجر�دة للحدیث عن . و�عدها، انتق3مشیرة إلى طلب األمیر النزول �مصر، وهو ما وافق عل�ه محافظ القناة

صدى نزول األمیر محمد بن عبد الكر�م في فرنسا نقال عن مراسلها في �ار�س، وما أثارته القض�ة في الداخل 

ّ�ة البرلمان �عد االستجواب الذي ُقّدم في مجلس النواب، الفرنسي من ضّجة س�اس�ة خاصة �انتقالها إلى داخل قُ 

 .4ألمیر محمد بن عبد الكر�ممن طرف المسیو دراجون عن ظروف سفر ا

وعادت الجر�دة للحدیث عن دعوة الملك فاروق لألمیر لإلقامة في قصره، وذلك في مقال تحت      

عنوان:"األمیر عبد الكر�م في مصر"، وعّرجت الجر�دة ف�ه على الحدیث عن وصول األمیر إلى أنشاص وتلب�ة 

عد ذلك إلى توالي وصول الوفود الم�اركة بتحر�ر األمیر محمد دعوة الفاروق له لقضاء �عض األ�ام عنده، مشیرة �

                                                           
، مث التحق مبعهد كارنو، انضم إىل احلزب 1913ابملنستري، درس ابملدرسة الصادقية، حتّصل على الشهادة االبتدائية سنة  1903أوت  03من مواليد  - 1

لجنة التنفيذية للحزب الدستوري القدمي، أّسس احلزب الدستوري اجلديد ، وبعد اخلالف الذي دّب بني أعضائه، وخالف بورقيبة مع أعضاء ال1922الدستوري سنة 
 1945، انتقل بعدها إىل مصر ومنها واصل نضاله الوطين ما بني 1938و  1934رفقة املاطري، سجن عدة مرات من طرف السلطات الفرنسية يف الفرتة ما بني 

الهلا يف مفاوضات مع اجلانب الفرنسي لتسوية القضية التونسية، بعد االستقالل توىل رائسة تونس ، قبل أن يعود إىل تونس ويبدأ مرحلة جديدة دخل من خ1949و
قضا� حترير املغرب العريب عند حممد )، 2014/2015. أنظر: عبد احلليم مرجي، (2000بعدما أطاح به زين العابدين بن علي، تويف سنة  1987إىل غاية سنة 

 .157، ص ، رسالة ماجستري، إشراف: عبد هللا مقاليت، جامعة املسيلة1962-1919سي البشري اإلبراهيمي وعالل الفا
م، ينحدر من أصول جزائرية، جّده كان 1876سبتمرب  05هــــ/ 1293شعبان  15هو عبد العزيز بن ابراهيم بن عبد الرمحان الثعاليب، من مواليد تونس يف  - 2

، تتلمذ على يد كبار الشيوخ كمصطفى بن خليل، حسني بن حسني، إمساعيل الصفاحيي، حممد النجار، 12ونة يف سن معروفا ابلعلم والصالح، التحق جبامع الزيت
جريدة "سبيل الرشاد"؛ إذ كّرسها للوعظ واإلرشاد، والدعوة إىل اإلصالح، هاجر  1895سامل بوحاجب وغريهم، اخنرط يف صفوف احلركة اإلصالحية، أّسس سنة 

الختالط وقيف جريدته، مث عاد إىل تونس ومنها إىل طرابلس، مث إىل اسطنبول فالقاهرة، اليت قضى هبا فرتة طويلة بني متابعة الدروس ابألزهر، واإىل اجلزائر بعد ت
ا علي ابش محبة، اليت أصبحت ، وجل الثعاليب احلركة السياسية اليت أنشأه1937ابلعلماء واملفكرين واملصلحني املصريني أمثال حممد عبده، بعد عودته إىل تونس سنة 

. 1944أة املسلمة، تويف سنة تعرف حبركة الشباب التونسي، كما كان من أبرز قادة احلزب الدستوري التونسي، اهتم ابلتعليم، كما كان من أبرز الداعني إىل حترير املر 
شخصيات وقضا� من )، 2004، أمحد صاري، (44، ص ي، لبنان، دار الغرب اإلسالم1فصول يف التاريخ واحلضارة، ط)، 1992عد إىل: محادي الساحلي، 

 .83-82، ص اتريخ اجلزائر املعاصر، تقدمي: أبو القاسم سعد هللا، دط، املطبعة العربية، غرداية، اجلزائر
ماي  31إحبار السفينة وتوّجه صباح السبت وفحوى البالغ حرفيا هو:"عند وصول الباخرة اليت تقل األمري عبد الكرمي إىل بور سعيد، نزل منها األمري قبيل  - 3

افظ أن يطلب إليه عدم إىل احملافظة، وطلب إىل احملافظ أن يؤذن له ابلبقاء يف مصر، فاتصل احملافظ ابملراجع العليا، فأذن لألمري ابلبقاء مبصر، وكّلف احمل 1947
 .01 ، ص1947جوان  01، 22276االشتغال يف السياسة". أنظر: األهرام: العدد: 

 .01، ص 1947جوان  01، 22276األهرام: العدد:  - 4
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بن عبد الكر�م الخطابي وذلك �مكتب المغرب العر�ي، وختمت مقالها برسائل الشكر التي ُوّجهت للملك فاروق 

 .1نظیر صن�عه هذا

 موقف فرنسا من لجوء األمیر الخطابي إلى مصر في جر�دة األهرام: -2

الفرنس�ة  ـــ على العالقات المصر�ة ،داع�ات التجاء األمیر محمد بن عبد الكر�م إلى مصرتناولت األهرام ت     

نقال عن الصحف الفرنس�ة؛ حیث قالت، �أن هذا الحادث سیرهن �ال شك هذه العالقات؛ ألنه سیخلق مشاكل 

العالقات بین البلدین لخالفهما خطیرة لفرنسا في العالم اإلسالمي، أما عواق�ه الدبلوماس�ة فمحّققة، من خالل توتُّر 

حول مسائل أخرى، مما زاد الوضع صعو�ة، فصح�ح أن مصر قررت اإلفراج عن أموال الفرنسیین في �الدها، 

 .2ولكن هذه الترض�ة ال تكفي، ثم تضیف �أن مصر أحوج ما تكون إلى تأیید أصدقائها في هذا الظرف الدقیق

إلى دهشة وزارة الخارج�ة الفرنس�ة؛ حیث نقلت تقار�ر تفید �أن  وأشارت األهرام نقال عن الصحف الفرنس�ة     

وز�ر الخارج�ة المصري نفى للسفیر الفرنسي في القاهرة علمه بنزول األمیر محمد بن عبد الكر�م؛ إذ عّلق على 

ساعات من نزول  تسع : "أنه من دواعي الدهشة أن تمضيذلك حسبها متحّدثا �اسم وزارة الخارج�ة الفرنس�ة، قائال

األمیر �مصر، دون أن �علم وز�ر الخارج�ة المصري بنزوله"، وأضاف المتحّدث، أّنه �الرغم من الب�انات خالفا 

عبد الكر�م البد أن �كون نزل مصر على إثر توج�ه دعوة إل�ه في هذا  األمیرفإن  ،لما ورد في الصحافة المصر�ة

�أن سفیر مصر في �ار�س أحمد ثروت �ك نفى تلك اللیلة نف�ا قاطعا ما ورد في  ،وتضیف الجر�دة .دالصد

الصحف المصر�ة من األن�اء القائلة أّن السلطات المصر�ة، هي التي دعت األمیر لإلقامة �مصر، واستعرضت 

ر�م یخطو تلك الخطوة �محض عبد الك األمیرالجر�دة تصر�ح السفیر الذي قال:"أن الحكومة المصر�ة قد رأت 

رغبته، وال �سعها أن تحرمه من االلتجاء إلى مصر، �عد أن طلبت منه التعّهد �أّال �شتغل �الس�اسة، وال یوّجه 

 .3دعا�ة ضد فرنسا"

 ،، واصلت األهرام تسل�ط الضوء على الموقف الفرنسي من لجوء األمیر إلى مصر22278وفي عددها رقم      

أشارت ف�ه إلى  .وذلك في مقال عنونته بـــ:"احتجاج وز�ر خارج�ة فرنسا على التجاء األمیر عبد الكر�م إلى مصر"

 ،االعتراض الذي قّدمه وز�ر الخارج�ة الفرنسي جورج بیدو إلى سفیر مصر ب�ار�س أحمد ثروت �ك ضد ما أسماه

م الزع�م المراكشي، الذي كان أسیرا في ق�ضة تآمر الحكومة المصر�ة في فرار األمیر محمد بن عبد الكر�

أّن وز�ر الخارج�ة الفرنسي أبلغ  ،سنة الماض�ة. وتضیف األهرام نقال عن روتر واحد وعشر�نالفرنسیین خالل 
                                                           

 .02، ص 1947جوان  03ليوم  22278األهرام: العدد  - 1
 .02، ص 1947جوان  04ليوم  22279األهرام: العدد  - 2
 .01 ص،1947جوان  02ليوم:  22277األهرام: العدد  - 3
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أّن لدى الحكومة الفرنس�ة عددا كبیرا من األدّلة، تثبت مسؤول�ة الحكومة المصر�ة، أّما السفیر  ،السفیر المصري 

ّرر في رّده وجهة النظر المصر�ة، التي وصفت فیها ما قامت �ه مصر مجرد واجب استضافة، و�ناء المصري، فك

 .1على طل�ه

الدوائر الفرنس�ة تذّمرها من الموقف المصري، المجافي لعالقات الود مع فرنسا، ذلك حسبها أّن  وكّررت     

غیر أن الز�ارات التي تلقاها �عد  ،لفرنسامحمد بن عبد الكر�م، كان قبل وصوله السو�س عازما على الذهاب 

ونقلت األهرام تصر�حات ما أسمته �أحد الكبراء الذي قال:  .السو�س أّثرت في رأ�ه، وغّیرت موقفه إلى وصوله

فإنه كان �سافر �مطلق الحر�ة على  ،"نحن على �قین من أن الضغط األدبي قد أوقع االضطراب في نفس األمیر

ظهر �اخرة لم تكن فرنس�ة، ذلك أّننا كّنا نثق بوعده إلى حد أّننا لم نكن لنترّدد في السماح له �السفر على أ�ة 

 .2�اخرة دون رقا�ة ما

�ة ف�ما إذا كانت الحكومة الفرنس ،سینظر عند انعقاده -حسب الجر�دة-أما مجلس الوزراء الفرنسي فإنه      

سّتتخذ إجراء لتأیید االحتجاج ضد الحكومة المصر�ة ف�ما یتعلق بنزول محمد بن عبد الكر�م، مشیرة إلى القلق 

من أن یؤدي وصوله  -حسبها–الكبیر الذي أثاره قرار الخطابي في الدوائر الرسم�ة الفرنس�ة؛ حیث ُیخشى هناك 

 .3من تونس إلى مراكش ،في شمال إفر�ق�ا�الد مصر إلى اشتداد الحركات القوم�ة المعاد�ة لفرنسا 

السفیر الفرنسي عند رئ�س  .وفي هذا الصدد، نقلت الجر�دة في مقال لها تحت عنوان:"بین مصر وفرنسا     

السفیر الفرنسي في مصر بدولة محمود فهمي النقراشي �اشا"، عّلل إثره تصر�ح  الوزراء"، اجتماع جیلبیر ارفنجاس

السفیر �عد انتهاء اجتماعه برئ�س الحكومة، الذي أعلن أن االجتماع ناقش القضا�ا الراهنة الثنائ�ة بین البلدین، 

الفرنس�ة �القاهرة، ن�أ أشارت  والطوافة فوز�ة، كما نقلت األهرام عن الوكالة ،من بینها، قض�ة محمد بن عبد الكر�م

الفتة إلى إ�الغ السفیر الفرنسي رئ�س الحكومة المصر�ة أن حكومته قد  ،ف�ه إلى مقابلة السفیر لرئ�س الوزراء

 .4استدعته للتشاور معه، وأنه س�غادر القاهرة خالل ذلك األسبوع

ـــ:"مصر على حق فعلى الحكومة أن وفي س�اق ذي صلة، نشرت األهرام في العدد نفسه مقاال، عنونته ب     

تعلن ذلك"، تعّرضت من خالله الجر�دة إلى العالقات المصر�ة الفرنس�ة وآفاقها، على ضوء األحداث الراهنة؛ 

حیث تركت حادثة التجاء األمیر محمد بن عبد الكر�م لمصر، والطوافة المصر�ة فوز�ة آثارها على العالقات 

                                                           
 .01، ص 1947جوان  03ليوم  22278األهرام: العدد  - 1
 .01، ص 1947جوان  03ليوم  22278األهرام: العدد  - 2
 .01، ص 1947جوان  03ليوم  22278األهرام: العدد  - 3
 .02، ص 1947جوان  04ليوم  22279األهرام: العدد  - 4
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جر�دة نشوء مشكلة س�اس�ة دبلوماس�ة بین البلدین، وأضافت، �أن الحادثین �قتض�ان الثنائ�ة بینهما؛ إذ رّجحت ال

�قظة ول�اقة في معالجتهما، شأن كل الحوادث الدول�ة، والس�ما في الظروف الراهنة التي تجتازها مصر في نزاعها 

 .1مع انجلترا

 ،ل تغط�ة حدث لجوء األمیر إلى مصروأثنت األهرام على الجهود التي بذلتها الصحافة المصر�ة في سبی     

وال�اخرة فوز�ة؛ حیث رأت أنها عالجت الموضوعین �ما أوحى إلیها �ه وعیها القومي، آخذة على الجهات الرسم�ة 

وثوق بها. أما الحكومة عدم تعاونها الالزم مع الصحف المصر�ة، الس�ما من حیث، مّدها �المعلومات الرسم�ة الم

ا قامت بواجبها في رد التهم وتفنید المزاعم، وهذا ما نر�ده اعتقاده صادقین، ولكنها لزمت الصمت، ممّ  فحسبها قد

حمل الرأي العام األجنبي على الُمضي في توج�ه التهم ال�اطلة إلیها، وال نغالي تؤكد األهرام القول أن الرأي العام 

دخل الشك في نفسه حول مدى سالمة موقف حكومته، وٕان المصري نفسه، تأثر �األن�اء الواردة من الخارج، مما أ

كان موقف مصر سل�ما ال غ�ار عل�ه، ونظرا لموقف الحكومة من القضیتین السالفتین، فإننا نطالب بب�ان رسمي 

حاسم، یجلو الحالة، وُ�طلع الرأي العام على حق�قة الموقف المشّرف الذي وقفته مصر في إنزال األمیر المراكشي 

حاب، وفي المسلك السل�م الذي سلكته في إرسال اإلمداد إلى تونس، أما إذا التزمنا الصمت، فقد ینقلب �كل تر 

 .2حقنا �اطال، في نظر العالم تختم الجر�دة قولها

تحت عنوان:"مسألة األمیر عبد الكر�م في مجلس وزراء  22280وفي مقال جدید لألهرام، تضمنه العدد      

مات وسكرتیر الخارج�ة ب�ار�س ی�سطان الموقف. تصر�حات النقراشي �اشا ووكیل الخارج�ة. فرنسا، وز�ر االستعال

عودة الطوافة فوز�ة"، أشارت ف�ه، إلى أن قض�ة األمیر محمد بن عبد الكر�م الخطابي، أخذت حیزا كبیرا من 

لقض�ة من أهم النقاط المدرجة اهتمام الدوائر الرسم�ة في فرنسا، الس�ما مجلس الوزراء الفرنسي، الذي كانت هذه ا

 ،في اجتماعه، كما ضّمنت الجر�دة مقالها هذا تصر�حات لوز�ر االستعالمات الفرنسي، وسكرتیر الخارج�ة ب�ار�س

 ،موضحا فیها ما جاء في القض�ة هاته، مت�عة ذلك بتصر�حات الطرف اآلخر، و�تعلق األمر �النقراشي �اشا

وجهة النظر الرسم�ة من القض�ة، وما حاولت السلطات الفرنس�ة الترو�ج له ووكیل خارجیته، اللذین شرحا فیها 

 .3الستعطاف الرأي العام العالمي وٕادانة الموقف المصري 

وواصلت األهرام في عدد الیوم الموالي تغطیتها لقض�ة محمد بن عبد الكر�م الخطابي؛ حیث نشرت مقاال      

ر في حادثتي السفینة فوز�ة واألمیر عبد الكر�م. األمیر عبد الكر�م في عنونته بــــ:"تصف�ة حساب بین فرنسا ومص

                                                           
 .02، ص 1947جوان  04ليوم  22279األهرام:  - 1
 .02، ص 1947جوان  04ليوم  22279األهرام:  - 2
 .02، ص 1947جوان  05ليوم  22280األهرام: العدد  - 3



 

 313 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

 م2021/  السادسالعدد 

أنشاص"، وف�ه تحّدثت الجر�دة عن أ�عاد الحدثین اللذین عّكرا الجو بین مصر وفرنسا على حد تعبیرها، متطّرقة 

ه الملك. مرة أخرى لموضوع استضافة الملك فاروق لألمیر الخطابي في قصره �أنشاص، والترحاب الذي غمره �

وفي س�اق متصل، أوردت الجر�دة قصیدة شعر�ة خاصة مهداة إلى األمیر محمد بن عبد الكر�م الخطابي من 

ه ، هذه القصیدة تعّبر عن مدى التأیید الواسع الذي لق�ّ 1شعر علي الجارم �عنوان: "صارم أرهقه طول الكفاح"

 .2حسب الجر�دة ،وجه التحدیدوالمصر�ة على  ،األمیر من األوساط الشعب�ة العر��ة عموما

وأثارت األهرام موضوعا حّساسا، یتعلق بجثة والدة األمیر المتوفاة �منفاه، والتي اصطحبها معه، والمكان      

، من األهرام مقاال �عنوان:"األمیر 22283الذي استقّر رأ�ه على دفنها ف�ه، وفي الس�اق نفسه تضّمن العدد رقم 

دفن جثمان والدته في جامع �ار�س؟"، وهو في األصل مراسلة لمراسل األهرام ب�ار�س عبد الكر�م �أنشاص، هل یُ 

لمحمد بن عبد الكر�م بخصوص دفن جثمان والدته في  ،تناول ف�ه العرض الذي تقدمت �ه الحكومة الفرنس�ة

مصر، أو أن تتولى هي دفنها ب�ار�س، في المكان المخصص لك�ار المسلمین �القرب من السلطان التركي عبد 

أن وزارة الخارج�ة الفرنس�ة تلت �الغا، جاء ف�ه أن الحكومة الفرنس�ة ترى دفن والدة  ،المجید، وأضاف المراسل

ا في المدفن الملحق بجامع �ار�س، و�نقل المراسل قولها، �أنها أصدرت �الغات تضمّنت إ�الغ محمد األمیر مؤقت

 .3بن عبد الكر�م بهذا المقترح، وطلبت منه إبداء ما یراه مناس�ا من مالحظات حول الموضوع

عبد الكر�م في مصر تهّم أما في إس�ان�ا، فتنقل األهرام أن السلطات االس�ان�ة رأت أن مسألة نزول محمد بن      

أي ب�ان بهذا الخصوص، وهي ال تفكر في نشر  -حسبها–�صفة خاصة فرنسا؛ حیث لم تنشر الحكومة االس�ان�ة 

شيء في المستقبل القر�ب على حد تعبیرها، و�خصوص رد فعل المغر�یین، على لجوء األمیر الخطابي إلى 

                                                           
 ومما جاء فيها:  - 1

ـــــــ               ــــــ ــه الريــــــ ـــــــــر كما شاء وصاح          ورمى ابلقيــــــــــد يف وجــــــــــــــــ  ــاححّلق النســـــــــــــ

ــفاح               ـــــار كما            تتجّلى األصداء عن بيــــض الصــــ ـــــــــــــ  وجال عن ريشه العـــــــ

ــــــن مىت أو أيـــــن طـــــــــــــــــاح               ـــــؤوم ال             تعرف اجلــــــــــــــ ـــــــــــــ  وأطاح القفص املشـــــ

ـــــــــاق اجل               ــــناحولكـــــــــــــــم حــــــــــــــــــّن إىل أوطـــــــــانه             قلق األضــــــــــــــــــــالع خفـــ ـــــ  ـــ

ــر دميــــــــــم               ـــــــــاحيرســـــــــــــــل العني فال يلقي سوى             جلج خضــــــــــــــــ   ات شحـــ
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د لم تسجل أي رد فعل حول نزول األمیر في أرض مصر؛ مصر، أضافت الصح�فة �أن الدوائر الرسم�ة في مدر�

 .1إذ إن الحادث لم یترك أي رد فعل في المنطقتین الفرنس�ة واإلس�ان�ة في مراكش

وعن إمكان�ة وجود تنسیق مسبق مغر�ي مصري إس�اني لتدبیر عمل�ة نزول األمیر الخطابي، الس�ما وأن      

ین وطنیین مراكشیین في مصر، أشارت الجر�دة إلى أن هؤالء المندو�ین عمل�ة اللجوء هذه تزامنت مع وجود مندو�

والقائم �أعمال المفوض�ة  ،یتواجدون هناك منذ مدة في مصر. أما المقابلة التي تّمت بین وز�ر الخارج�ة اإلس�اني

الدوائر �الحظون في  ـــتضیف الجر�دة  ــــالمصر�ة في مدر�د كما جاء في صحف مدر�د الص�اح�ة، فإنهم 

أنها قد تمت قبل نزول األمیر في مصر، وأنها مجرد ز�ارة قام بها القائم �أعمال المفوض�ة  ،اإلس�ان�ة نفسها

 .2المصر�ة، قبل مغادرته مدر�د وتغی�ه عنها لمدة قصیرة

عبد  و�الموازاة مع ذلك، نقلت األهرام عن مراسلها في لندن موقف الدوائر البر�طان�ة من قض�ة محمد بن     

لم �صدر أي  -تضیف الجر�دة-الكر�م؛ حیث أثار ذلك حس�ه اهتمام مختلف الدوائر الس�اس�ة في لندن، بید أنه 

تعلیق رسمي، ورّجحت أن الدوائر المّطلعة ترى أن هذا الحادث قد �قوي رغ�ة فرنسا في الحیلولة دون منح 

المصر�ة في هیئة األمم عند عرضها �عد طرابلس االستقالل، كما أّنه قد �ضعف عطف فرنسا على القض�ة 

 .3أساب�ع

 األهرام وأصداء لجوء األمیر عبد الكر�م في الصحافة العالم�ة: -3

الضوء على األصداء التي خلفها التجاء األمیر محمد بن عبد الكر�م الخطابي إلى مصر في  سّلطت األهرام      

صحف العالم؛ حیث �اشرت تغطیتها لها �الحدیث عن لوم الصحف الفرنس�ة لحكومة �الدها على تقصیرها 

 Le) لیبر" وغفلتها، التي كانت سبب إفالت  محمد بن عبد الكر�م، وأضافت الجر�دة، أن جر�دة "�ار�سیین 

Parisien Libre) سبب عدم تقدیرها لتداع�ات  ،، حّملت حكومة �الدها مسؤول�ة ما حدث-حسبها–المعتدلة�

أّنه كان ین�غي أن نأخذ عبرة  قائًال: الخطوة التي أقدمت علیها، متسائلة عّما إذا كانت العمل�ة هذه مدّبرة؟ لتضیف

زع�م حزب االستقالل  4ادث سفر السید عالل الفاسيمن المشكل الذي حدث في الهند الصین�ة، ومن ح

                                                           
 .01، ص 1947جوان  04ليوم  22279األهرام: العدد  - 1
 .01، ص 1947جوان  04ليوم  22279األهرام: العدد  - 2
 .01، ص 1947جوان  03ليوم  22278األهرام: العدد  - 3
ي ، درس العلوم العربية اإلسالمية، انطالقا من املدرسة العربية احلرة األوىل بفاس إىل مدرسة  الناصرية فالقرويني، ابشر نشاطه السياس1910من مواليد فاس سنة  - 4

بعد معارضته الشديدة  1937عتقال، والنفي إىل الغابون سنة يف سن مبكرة، �ضل من أجل اإلصالح اإلداري، والتعليمي، والديين يف بالده، وهو ما عّرضه لال
وهو ببوخارست  1974ماي  13للسياسة الفرنسية يف املغرب األقصى، جاب العديد من دول املشرق العريب، وأوراب مناضال لصاحل القضية املغربية، تويف يوم 

غرب العريب، نداء القاهرة، حوار املغرب يف املشرق، رسائل تشهد على التاريخ.....عد إىل: صالح زكي الرومانية، اتركا عدة مؤلفات أمهها: احلركات االستقاللية يف امل
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إلى القاهرة سفرا اكتنفه الغموض، مرّجحة أن تكون عمل�ة نزول األمیر قد أُعّد لها منذ وقت طو�ل،  1المراكشي

قبل أن تتم بهذه المهارة. ثم تساءلت الجر�دة مرة أخرى قائلة:"ومن �ا ترى دّبر هذه الضر�ة البر�ئة؟" قبل أن تجیب 

، وختمت الجر�دة تحلیلها للعمل�ة هذه �التنب�ه إلى خطورة ما س�أتي، مشیرة إلى 2قائلة:"ال شك أنها الجامعة العر��ة"

أّنه على المرء أن ینظر إلى ما هو أ�عد من هذا، فال�حر المتوسط اآلن حسبها، �عّد أهم مركز في الصراع بین 

 .3الروس واالنكلیز

ونقلت األهرام موقف جر�دة لومانیتی�ه لسان حال الشیوعیین في فرنسا، التي عّقبت على قض�ة  محمد بن      

عبد الكر�م حیث قالت في هذا الشأن:"لقد غشي بلدان االتحاد الفرنسي استعمار الدوالر الذي جعل من القاهرة 

عبد الكر�م صلة �المناورات التي �قوم بها وكالء مركزا من مراكزه الرئ�س�ة للدسائس، وال شك في أن لدعوة مصر 

فقد نقلت رّدة فعلها هي األخرى األهرام والتي نقلت جهرها �قولها:  ،الرئ�س ترومان. أما جر�دة لیبوك المحافظة

"أن هذه الحركة حركة عدائ�ة من جانب مصر"، ثم أضافت �أن الروا�ط القد�مة بیننا و�ین مصر ال �مكن أن 

 .4القانون  �ه المطال�ة �أن تعوض مصر ما قامت �ه حسب ما �قتضيتصرفنا عن 

وعادت األهرام للحدیث عن مواقف الصحف الفرنس�ة مجددا؛ حیث لّخصها مراسل األهرام ب�ار�س أنها      

عذرت الحكومة الفرنس�ة على ذلك، كما أجمعت حس�ه على أن العرب ال �فهمون مقاصد فرنسا، ففي الوقت الذي 

�صّد العرب هذه الم�ادرة على حد  ،التعاون الصادق مع بلدان االتحاد الفرنسي ألخیرة على خلق جو منتحرص ا

زعمها، و�ضیف المراسل �أن الصحف الفرنس�ة أجمعت �أن العمل�ة هذه كانت مع سبق اإلصرار كونها مدبّرة منذ 

                                                                                                                                                                                     
)، رسائل تشهد على 2006. عالل الفاسي، (217-215، مركز احلضارة العربية، القاهرة، ص1)، أعالم النهضة العربية يف العصر احلديث، ط2001أمحد، (

 .24-19: شيبة ماء العينني، مطبعة الرسالة، الرابط، ص ، تنسيق وتقدمي02، ط01التاريخ، ج
اء احلزب أُنشئ لضمان تطبيق املطالب الشعبية املغربية ابالستقالل، واحلصول على كامل احلقوق، مت اإلعالن عن أتسيس حزب االستقالل، من طرف أعض - 1

، متّخض عنه إنشاء حزب االستقالل، مهمته األوىل 1944جانفي  11تماعية للبالد، يف الوطين، الذين دعوا لعقد مؤمتر عام، جيمع كل األطياف السياسية واالج
 حتقيق االستقالل، وقد ضم هذا احلزب:

 احلزب الوطين، الذي كان يضم الغالبية من الفالحني، والصناع، والتجار، والنخبة املثقفة يف البالد. -
 تالميذ من خمتلف املدن املغربية.رؤساء وأعضاء اجملالس اإلدارية جلمعيات قدماء ال -
 عديد الشخصيات البارزة يف احلركة القومية. -

. أنظر: مي املدارس احلكومية واحلرةالقضاة الشرعيون، واملفتني، وكبار املوظفني املخزنيني، وأساتذة اجلامعة القروية، واملعاهد الكربى، وأساتذة املدارس الثانوية، ومعل -
 . 285-284، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، ص 5)، احلركات االستقاللية يف املغرب العريب، مؤسسة عالل الفاسي، ط1992عالل الفاسي، (

املقيم يف مصر حممد علي الطاهر  وصف كرمي اثبت مستشار امللك فاروق لإلعالم يف مذكراته "عشر سنوات مع فاروق" األستاذ الفلسطيينويف هذا الصدد،  - 2
صه من املنفى، وجلوئه إىل ابجلندي اجملهول يف قضية جلوء األمري عبد الكرمي اخلطايب إىل مصر، من أوهلا إىل آخرها، بسبب اجلهد الكبري، الذي بذله يف سبيل ختلي

 .57-55الشروق، القاهرة، ص  ، دار02، ط1952-1942)، عشر سنوات مع فاروق 2000مصر. أنظر للمزيد: كرمي اثبت، (
 .01ص ،1947جوان  02ليوم:  22277األهرام: العدد  - 3
 .01، ص 1947جوان  02ليوم  22277األهرام: العدد  - 4
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من ت�عات الموقف المصري هذا، الذي حّول  حكمة التدبیر، محّذرةزمن �عید، معترفة في اآلن عینه، �أنها كانت مُ 

مصر حسبها إلى مركز لمعارضي فرنسا، �الرغم من أن هناك نخ�ة من المصر�ین، ال ترضى بهذا التحدي الذي 

 .1یهّدد مصالح مصر على حد تعبیرها

كالة وو  ،وانتقلت �عد ذلك األهرام الستعراض مواقف الصحف االنجلیز�ة وعلى رأسها صنداي إكسبر�س     

روتر، اللتان رأتا استنادا إلى مصادر مغر��ة �مصر، أن األمیر التجأ إلى مصر من تلقاء نفسه، مستدلة على 

أعوام  ثمان�ة ه الذي توفي في منفاه السابق منذذلك بترك أسرة عبد الكر�م ألغراضها في السفینة، حتى أن رفاة والد

 .2في مراكش تؤكد الجر�دة �قي في السفینة، وهو الذي طالما حلم بدفن والده

، تحت عنوان:"التجاء األمیر عبد الكر�م إلى مصر، 22279وخّصصت الجر�دة مقاال مطوال في عددها رقم      

وصداه في صحف العالم والدوائر الس�اس�ة"، عّرجت ف�ه بدا�ة على أصداء الحدث في الصحافة اإلنجلیز�ة التي 

�دة نیوز كرون�كل عن ما أسمته سحر اسم ابن أجمعت على القول �أن عبد الكر�م قام �حركة �ارعة؛ إذ تحّدثت جر 

الجر�دة نفسها، فإن   -وحسب-عبد الكر�م، مشیرة إلى االعتقاد السائد في مراكش عن أنه ینوي العودة إلى �الده، 

أن  -تضیف الجر�دة -محمد بن عبد الكر�م �عرف أن أعظم خطأ ارتك�ه هو محار�ة فرنسا، فقد كان في إمكانه 

�كتفي �انتصاره على اإلس�ان، و�ترّ�ع على عرش السلطة في جزء من مراكش، ر�ثما توات�ه الفرصة ل�سط سلطانه 

مذّكرة بإعرا�ه عدة مرات عن استعداده توثیق ُعرى الصداقة مع فرنسا، مؤكدة �أنه الرجل  ،على الجزء ال�اقي

 .  4في كسب عواطف المراكشیین جم�عها 3الوحید الذي كان �ستط�ع أن ینافس السلطان محمد الخامس

واستغر�ت األهرام من موقف الصحف األمر�ك�ة من مصر، وملكها، وحكومتها؛ حیث وصفته �أنه تجاوز      

صحف فرنسا في عنفها وتندیدها وتحاملها، وذلك عندما أخذت على مصر أّنها لم توصد �ابها في وجه الجئ 

عاما، في حین  عشر�نتقالل �الده، فكان جزاؤه التشر�د، والنفي لمدة س�اسي حارب حرب األ�طال في سبیل اس
                                                           

 .01، ص 1947جوان  04ليوم  22279األهرام: العدد   -1
 .01، ص 1947جوان  02ليوم  22277األهرام: العدد  - 2
، هدا األخري عهد بوالية العهد البنه األكرب األمري إدريس، إال أن وفاة 1911هو حممد بن يوسف  االبن األصغر للسلطان يوسف بن احلسن األول، ولد سنة  - 3

صغر سنه، اعتقادا منهم ، جعلت ضباط االستعالمات، والرؤساء العسكريني جيمعون على جتاهل ويل العهد، ويزكون حممد اخلامس ل1927السلطان يوسف سنة 
جال احلركة الوطنية سهولة السيطرة عليه، والتحكم فيه، ومع مرور الوقت استطاع السلطان اجلديد إثبات العكس؛ إذ اخنرط يف الدفاع عن استقالل وطنه مبعية ر 

امللك ملضايقات السلطات الفرنسية، أبرزها نفيه إىل خارج  املغربية، اليت وضعت ثقتها فيه، خاصة بعدما أقرت يوم اعتالئه العرش عيدا وطنيا، تعرض جراء ذلك
)، ذكر�ت مشاهري 2010. للمزيد أنظر: عبد هللا كنون، (1961، استمر يف احلكم إىل أن وافته املنية سنة 1955، وبعد عودته سنة 1953أوت  20املغرب يف 

. السبيت 1560ـ 1542، دار ابن حزم، مركز الرتاث الثقايف املغريب، املغرب، ص 1، ط3جاملغرب يف العلوم واألدب والسياسة، تقدمي وترمجة: حممد بن عزوز، 
، جامعة )، عالقة جبهة التحرير الوطين اجلزائرية ابململكة املغربية أثناء الثورة التحريرية اجلزائرية، رسالة دكتوراه، إشراف: يوسف مناصرية2010/2011غيالين، (
 .72ابتنة، ص 
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حسب األهرام لم تأخذ على فرنسا أنها رّدت عن موانئ تونس �اخرة دولة صد�قة تحمل العون والنجدة إلى 

 .1المنكو�ین، واصفة إ�اه �أنه موقف غر�ب، ال تدركه األفهام، وال تست�قه العقول

ف�ما تعّلق بنزول  -حسبها–هرام لموقف الصحافة الترك�ة، التي كان اهتمامها محدودا و�عدها، تطّرقت األ     

األمیر محمد بن عبد الكر�م في مصر، رغم االهتمام التركي �قضا�ا البلدان العر��ة في ترك�ا. ونقلت الجر�دة ما 

سبها خّصصت فصال ، التي ح"جر�دة وقت"جاء في �عض الصحف الترك�ة عن لجوء األمیر إلى مصر، منها 

رئ�س�ا للتعلیق على هذه المسألة قائلة:"هل اتخذ األمیر عبد الكر�م هذا القرار لیخُلد إلى ح�اة هادئة في صفوف 

األمة العر��ة، أو هل هذا القرار مرت�ط بخطة وضعها الزعماء العرب الالجئون من دعاة االستقالل الذاتي في 

أنه من المؤكد أن مخاوف الفرنسیین ناجمة عن االحتمال الثاني، الفتة إلى " :مصر؟"، لتجیب الجر�دة �عدها قائلة

أن الموقف الفرنسي من الجهة القانون�ة ضعیف جدا، متسائلة عّما إذا كان هناك قانون فرنسٌي یرغم األمیر على 

لقائم بین مصر اإلقامة في فرنسا �عد إطالق سراحه". ثم أشارت الجر�دة إلى صعو�ة التكّهن �مآالت الخالف ا

وفرنسا، سواء �سبب قض�ة األمیر أو الطوافة فوز�ة، معط�ة وجهة نظرها حول ما یجب على فرنسا فعله في هذه 

المرحلة؛ حیث نصحتها بتجّنب االستسالم للغضب، وضرورة العمل على إیجاد حل دائم، ألنه في حال حدوث 

 .2ب الراهنةالعكس فإن فرنسا ستواجه مصاعب جدیدة ُتضاف إلى المصاع

وعاودت األهرام الحدیث عن موقف الصحافة الترك�ة، من قض�ة األمیر الخطابي؛ حیث �عث مراسل       

، عن التجاء األمیر إلى رحاب الملك فاروق، أنه "صح�فة أولوس"األهرام ینقل عن السید شكري أسمر قوله في 

ا في المنفى، لّما مر بخاطره طیف ما، س�عف�ه في سنة ونّیف قضاه عشر�نمن البدیهي، أن �حّن إلى الحر�ة �عد 

الغر�ة من �اقي األجل، وال �قّل عن ذلك بداهة، رفض الحكومة المصر�ة تسل�م �طل الر�ف إلى فرنسا، وال �سع 

جم�ع المعجبین بهذا ال�طل، إال أن �غت�طوا �استرداده الحر�ة، وال �حق لفرنسا اعت�ار هذا االغت�اط تنّكرا لها، ولو 

 .3لم �كن للفرنسیین ما لهم من المصلحة في هذه المسألة لشاركونا وجهة نظرنا إلى األمر یختم قوله"

 ردود الفعل العر��ة على لجوء األمیر في األهرام: -4

                                                           
 .05، ص 1947جوان  04ليوم  22279األهرام: العدد  - 1
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توقفت األهرام عند األصداء التي تركتها عمل�ة لجوء األمیر محمد بن عبد الكر�م في ال�الد العر��ة، وفي هذا      

الذي كانت جل األنظار  ،عبد الرحمن عزام �اشا ،1الشأن رصدت موقف األمین العام لجامعة الدول العر��ة

ل الذي عنونته بـــ:"�عد نزول األمیر عبد الكر�م ؛ حیث تطرقت في المقا2مشدودة إل�ه، وٕالى الجامعة العر��ة

�مصر: حملة صحف فرنسا على الحكومة الفرنس�ة إلهمالها. لماذا كان عبد الكر�م دون حّراس؟. حدیث عزام 

إلى ردود الفعل حول نزول األمیر، بدا�ة �موقف عبد 1947جوان  02، لیوم 22277�اشا"، وذلك في العدد رقم 

، الذي �ارك العمل�ة، متطّرقا إلى الحالة في شمال إفر�ق�ا واصفا إ�اها �ال�اعثة على القلق، الرحمان عزام �اشا

وختم ب�انه �قوله:"وأملنا أن تعود فرنسا إلى احترامها التقلیدي للحر�ة والمساواة وحقوق اإلنسان، بدال من العودة إلى 

ألف  ستمئةعدد الجنود الفرنسیین هناك بـــ ال�عضحشد قواتها المسلحة في مراكش، والجزائر، وتونس؛ حیث �قّدر 

 .3جندي

نزول محمد بن عبد الكر�م في مصر �حماسة �الغة،  ـــحسب األهرام  ــــوقابلت األوساط العر��ة في فلسطین      

التي كتبت تقول:"�طل الر�ف عبد الكر�م من أسر  "صح�فة فلسطین"وذلك نقال عن الصحف الفلسطین�ة، مثل 

على الخبر �كلمة في صدر  "جر�دة الدفاع"كما عّلقت أ�ضا  .االستعمار إلى رحاب الفاروق حامي الد�ار"

                                                           
، ودعت فيه إىل أتليف 1944أكتوبر  02، يعود أصل تسميتها إىل املقرتح الذي تقدمت به مصر إىل اللجنة التحضريية يف 1945مارس  22أتسست يف  - 1

فكرة إنشاء تنظيم عريب جيمع  جامعة للدول العربية من الدول العربية اليت تقبل االنضمام إليها، أما عن جذور أتسيسها فرتجع إىل احلرب العاملية الثانية، أين طرحت
ريب هلا، واستمالة األقطار مشل حكومات البالد العربية، وهو ما سعت الدول االستعمارية الغربية وخاصة بريطانيا من خالهلا إىل حماولة التخفيف من حدة العداء الع

ي عمل يرمي إىل حتقيق الوحدة العربية، وعّرب عن ذلك وزير خارجيتها أنطوين إيدن العربية إىل جانبها، معلنة عطفها على أفكار استقالل األقطار العربية، وترحيبها أب
، وبعدها مضى رئيس الوزراء املصري يف العمل على جتسيد هذه الفكرة، عندما دعا رئيس وزراء سور� مجيل 1943فيفري  24، وكرره اثنية يف 1941ماي  29يف 

ارة اخلوري لز�رة مصر من أجل مناقشة بعض الشؤون العربية، وأعقب ذلك خطوة عراقية مماثلة، قادها نوري سعيد، الذي مردم، ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بش
تتضمن مشروعا احتاد�، يتضمن إنشاء جامعة عربية، تتكون من العراق وسور�، وأي دولة عربية أخرى ترغب يف ذلك،  1943جانفي  14تقدم مبذكرة لربيطانيا يف 

، قادت مصر سلسلة من املشاورات، دعت بعدها إىل اجتماع يف شكل جلنة حتضريية ملؤمتر عريب عام، وهو ما جتسد ابجتماع اللجنة يف 1943جويلية ومنذ 
سية اليت أوصى هبا ، انتهى إىل ما يعرف بــــ: "بروتوكول اإلسكندرية"، لتنعقد بعدها اللجنة الفرعية السيا1944أكتوبر  07سبتمرب و 25اإلسكندرية ما بني 

يف قصر  1945مارس  17ابإلسكندرية إلعداد مشروع امليثاق، الذي اجتمعت اللجنة التحضريية يف  1945مارس  03فيفري و 17بروتوكول اإلسكندرية ما بني 
ون اهليكل التنظيمي للجامعة من ستة ، ويتك1945ماي  11، ودخل حّيز التنفيذ يف 1945مارس  22الزعفران ابلقاهرة للنظر فيه، ليتم التوقيع عليه يف 

ع: أمحد فارس عبد املنعم، مستو�ت: جملس اجلامعة، واللجان الدائمة، األمانة العامة، جملس الدفاع املشرتك، اجمللس االقتصادي، املنظمات املتخصصة. للمزيد، طال
 17-12، بريوت، لبنان، ص 1الوحدة العربية، سلسلة الثقافة القومية، طدراسة اترخيية سياسية، مركز دراسات  1985-1945)، جامعة الدول العربية 1986(

 وما بعدها.  
، وهناك نضج سياسيا 1912أول أمني عام جلامعة الدول العربية، درس يف مصر أين كان من املتفوقني األوائل، ما أاتح له فرصة دراسة الطب ابجنلرتا سنة  - 2

وىل إىل برقة الليبية حيث شارك يف محلة أمحد الشريف ضد االجنليز مبصر، وبعد فشل احلملة انتقل إىل أجدابيا وهبا تعرف على وفكر�، انتقل بعد احلرب العاملية األ
، ووزيرا مفوضا 1924، تقلد بعدها عدة وظائف بعد عودته إىل مصر مثل عضويته يف جملس النواب املصري سنة 1922إدريس السنوسي، ليعود إىل مصر سنة 

، ليتوىل بعدها منصب األمني العام جلامعة الدول العربية 1940، ووزارة الشؤون االجتماعية سنة 1939يف العراق، وإيران، وتركيا، توىل وزارة األوقاف سنة ملصر 
، 10لتارخيية، العدد )، نظرة جديدة يف دور عزام بوالية طرابلس، جملة الدراسات ا1997. أنظر: مصطفى علي هويدي، (1945مارس  22عقب أتسيسها يف 

 .362قسم التاريخ، جامعة اجلزائر، ص 
 .01، 1947جوان  02ليوم:  22277األهرام: العدد  - 3



 

 319 
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"إنها لمأثرة عظ�مة للفاروق الكر�م، وٕانها للفتة كر�مة، تعتبر تاجا لتلك اللفتات وهي كثیرة، فقد  صفحتها األولى:

بین األمیر والمنفى، فأعطاه حر�ته حین شاء واالستعمار ح�سها عنه". كما أعادت  -حفظه هللا-حال جاللته 

وم ُ�ضرب االستعمار ضر�ة س�كون لها أثرها �المناس�ة والتي قالت:"الی "جر�دة الوحدة"أ�ضا األهرام نشر ما كتبته 

في دفن الس�طرة واالستعمار، فهنیئا للعرب �الفاروق وكرمه، وهنیئا لهم �عبد الكر�م، وهنیئا لعبد الكر�م ولكل 

مناضل �الحر�ة". وفي العدد ذاته من األهرام نشرت األخیرة مقاال تحت عنوان:"األمیر عبد الكر�م في ض�افة 

شاص"، استعرضت ف�ه استق�ال الملك فاروق لألمیر محمد بن عبد الكر�م في قصر زهراء أنشاص الملك �قصر أن

 .1�عدما وّجه له دعوة لإلقامة بهذا القصر، وامتنان األمیر محمد بن عبد الكر�م وشكره للفاروق على هذه الم�ادرة

ء الحبیب بورقی�ة، وعالل الفاسي، وعبد وتقدیرا منهم للموقف النبیل الذي اتخذه الملك فاروق انتقل الزعما     

إلى قصر عابدین أین قّیدوا أسماءهم في سجل التشر�فات رافعین إلى  3، والدكتور الحبیب ثامر2الخالق الطر�س

الملك فاروق �اسم أقطار المغرب العر�ي شكرهم على مكرمته التار�خ�ة. وقد كانت عمل�ة لجوء األمیر مناس�ة 

 ،وممثلي الصحف ووكاالت األن�اء ،لعر��ة، والمصر�ة والمشتغلین �الشؤون العر��ةللعدید من الشخص�ات ا

لتقد�م التهاني بلجوء األمیر، وتخّلصه من المنفى كما نقلت األهرام، ومن بین  "المغرب العر�ي"لالنتقال إلى مكتب 

شیر السعداوي، والشیخ هذه الشخص�ات، وز�ر شرق األردن المفوض، وأعضاء هیئة تحر�ر لیب�ا وعلى رأسهم �

سماحة الحاج أمین الحسیني. ولم ینس األمیر  -تقول األهرام-، أما شقیق األمیر فقد زاره 4محمد الخضر حسین

عبد الكر�م فضل �ق�ة المسؤولین المصر�ین عل�ه، عندما أبرق لهم شاكرا حسن صن�عهم اتجاهه، و�تقدمهم محافظ 

                                                           
 .01، ص 1947جوان  02ليوم  22277األهرام: العدد  - 1
وابملوازاة مع ذلك كان يزاول تعليمه  التحق ابملدرسة األهلية، 1925جوان  21، ويف 1915، دخل الطريس املدرسة سنة 1910ماي  07ُولد بتطوان يوم  - 2

، ومنها قصد مصر اليت وصلها 1928حنو مدينة فاس ليلتحق جبامع القرويني، عاد إىل تطوان شهر سبتمرب  1927يف سبتمرب  12بزاوية سيدي علي بركة، غادر
، بعدها عاد إىل بالده 1929مارس  18ق ابجلامعة املصرية يوم من الشهر نفسه؛ حيث ظل إىل أن التح 22، وهناك التحق جبامعة األزهر يوم 1928شهر أكتوبر 

بن عزوز حكيم حممد وبقي متنقال بني تطوان والقاهرة، كان من مؤسسي حزب اإلصالح الوطين، ليصبح الحقا من أبرز أقطاب احلركة الوطنية يف املغرب. أنظر: 
 . 55-11، ص الرابط، دت. ، مطبعة الساحل،1، ط1632-1923، 1يوميات زعيم الوحدة، ج ،حممد

بتونس العاصمة، زاول دراسته ابملعهد الصادقي، التحق بكلية الطب بباريس بعد نيله لشهادة  1909من كبار زعماء احلركة الوطنية التونسية، من مواليد  - 3
، ليتوجه سنة 1943نة ، ملواصلة النضال، لكن سرعان ما  هاجر من جديد إىل أوراب رفقة جمموعة من رفقاء الكفاح س1938البكالور�، عاد إىل بالده سنة 

، وهم عائدون من 1949، يف حادث الطائرة الشهري، رفقة علي احلمامي، وحممد بن عبود سنة 1949إىل القاهرة، ليواصل نضاله هناك، تويف سنة  1946
الشخصية، راجع: زهرة كردي، . ولالطالع واإلملام أكثر على خمتلف جوانب حياة هذه 316-313ابكستان. أنظر: محادي الساحلي، املرجع السابق، ص 

 . ، رسالة ماجستري، إشراف: حسني رؤوف محزة، جامعة تونس1949-1909احلبيب اثمر )، 2004/2005(
بتونس، هاجر مبكرا إىل مصر، اليت استطاع هبا بفعل كفاءته العلمية من تويل مشيخة األزهر، سعى جاهدا لتوحيد نضال  1873من أصول جزائرية، ُولد سنة  - 4
. أنظر: غادة سامل، 1958عوب املغرب العريب ابملشرق عموما ومصر خصوصا، السيما بعد ترأسه جلبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية، تويف سنة ش
حي اهلوية يف الفكر املغاريب احلديث من خالل ثالث مناذج: عالل الفاسي وعلي احلمامي والرشيد إدريس، رسالة ماجستري، إشراف: فت)، 2014/2015(

 . 63ص  القامسي، جامعة تونس،
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نظیر التعامل االیجابي مع طل�اته عندما كان على متن السفینة كما 1تقدیرهقناة السو�س، الذي عّبر له األمیر عن 

 .2نقلته لنا األهرام دائما

وتكملة لنقلها ردود الفعل العر��ة، على لجوء محمد بن عبد الكر�م إلى مصر، نشرت األهرام مقاال في عددها      

، �عث بها مصالي 3ن حزب الشعب الجزائري ، تحت عنوان:"حول مسألة عبد الكر�م"، وهو مراسلة م22284رقم 

سكرتیر حزب الشعب إلى الملك فاروق، معّبرا فیها عن امتنانه والشعب  5، ورفعها األستاذ الشاذلي المكي4الحاج

الجزائري لصن�عه هذا، الذي قام �ه تجاه األمیر محمد عبد الكر�م الخطابي، ثم انتقلت الجر�دة في مقالها هذا إلى 

ة راجت في اآلونة األخیرة، وذلك نقال عن مكتب المغرب العر�ي، الذي تلقى برق�ة من تطوان المغر��ة تأكید معلوم

                                                           
لسعادتكم خبالص وجاء نص الربقية كما يلي:"يسرين وأ� أمتتع بكامل احلرية اليت منحها يل موالي صاحب اجلاللة امللك فاروق املعظم حفظه هللا أن أبعث  - 1

ديت على ما أمتتع به من نعيم احلرية حتت مصر العزيزة الكرمية". أنظر: األهرام: الشكر والتقدير على اخلدمات القّيمة اليت كان هلا احلظ األوىف يف حتقيق رغبيت، ومساع
 . 02، ص 1947جوان  02ليوم  22277العدد 

 .02، ص 1947جوان  02ليوم  22277األهرام: العدد  - 2
، برائسة مصايل احلاج؛ حيث 1937مارس  20و 11ة ما بني أتّسس على إثر اجتماع فرع اجلزائر لنجم مشال إفريقيا احملل، وأعضاء اللجنة املركزية يف الفرت  - 3

�نته اإلسالمية، استطاع ترّكزت مطالبه على إنشاء حكومة وطنية مستقلة عن فرنسا، وإنشاء برملان جزائري، إضافة إىل احرتام الشعب اجلزائري، ولغته العربية، ود
ده على العمل اجلواري التحسيسي، والدعائي أيضا عرب صحفه وعلى رأسها الشعب، إضافة إىل احلزب أن يكسب شعبية جارفة، بفضل جهره ابالستقالل، واعتما

اته، واعتقلت مرة أخرى جريدة األمة، اليت تصدر ابلفرنسية بباريس، وقبل اندالع احلرب العاملية الثانية حلت السلطات الفرنسية احلزب، وصادرت أمواله، وممتلك
، جملة رؤية، السنة 1954-1830)، أصول احلركة الوطنية وتطورها 1996، ومنعت نشاطه. أنظر، (بشري خلدون: جانفي/ فيفري رئيسه، وقادته وأبرز مناضليه

 . 64-63، اجلزائر، ص 1954األوىل، العدد األول، املركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
بتلمسان يف عائلة فقرية متتهن الفالحة، التحق بصفوف اجليش الفرنسي لتأدية اخلدمة العسكرية خالل احلرب  1898 هو مصايل احلاج بن أمحد، ولد سنة - 4

أين امتهن عدة حرف، بدأ حياته السياسية يف جنم مشال إفريقيا، الذي ساهم يف أتسيسه، واحلزب الشيوعي  1923العاملية األوىل، هاجر بعدها إىل فرنسا سنة 
، حاول مصايل الرتويج لنظرته لالستعمار، ومستقبل بالده يف عدة مناسبات، 1933، قبل أن يغادره �ائيا سنة 1928دأ صدامه مع هذا احلزب منذ الفرنسي، ب

لذي نفاه، وسجنه مرات ، وقد كلفه ذلك مالحقة املستعمر الفرنسي، ا1936، واملؤمتر اإلسالمي ابجلزائر سنة 1927السيما مؤمتر بروكسل املعادي لإلمرب�لية سنة 
)، 1994. للمزيد عد إىل: حممد حريب، (1974، تويف سنة 1946، وحركة انتصار احلر�ت الدميقراطية سنة 1937عدة، خاصة بعد أتسيسه حلزب الشعب سنة 

)، حرب الريف 2011/2012حلواس منصوري، (. ا178-177الثورة اجلزائرية سنوات املخاض، ترمجة: جنيب عياد وصاحل املثلوثي، دط، موفم للنشر، اجلزائر، ص 
 . 100، ص 2، رسالة ماجستري، إشراف: مولود عومير، جامعة اجلزائر 1926-1921وأصداؤها يف اجلزائر 

كف على طلب خبنقة سيدي �جي بوالية بسكرة، حفظ القرآن هبا، انتقل بعد ذلك إىل والية تبسة رفقة عائلته واستقر هناك، أين ع 1912من مواليد سنة  - 5
جلزائري، انتقل إىل مصر العلم، قبل أن يلتحق جبامع الزيتونة بتونس، بدأ نضاله يف صفوف جنم مشال إفريقيا، أصبح بعد ذلك من األعضاء البارزين يف حزب الشعب ا

، السيما بعدما عّينه مصايل احلاج مندواب لدى ، هراب من مالحقات الشرطة الفرنسية، استطاع بفعل حنكته تبّوء مكانة مرموقة هناك1945ماي  08عقب جمازر 
عّكر نوعا ما  1952يوليو 23جامعة الدول العربية، أّهله ذلك لكي يصبح من أبرز املناضلني املغاربة ابلقاهرة، غري أن التغري السياسي الذي طرأ يف مصر بعد ثورة 

طه ابرتياب، وهو ما تطور الحقا إىل متابعته ومن مثة اعتقاله، وسجنه رفقة أمحد مزغنة حىت صفو حياته هناك، خاصة بعدما أصبح قادة النظام اجلديد يتتبعون نشا
بلة، تويف سنة  ، بعدما قيل أب�ما عارضا جبهة التحرير الوطين وقادهتا، حني أسس جبهة اجلزائر، اليت تصدت هلا املخابرات املصرية إبيعاز من أمحد بن1958سنة 

)، دور الوطنيني املغاربة يف حركة حترير تونس واجلزائر من �اية احلرب العاملية الثانية إىل غاية االستقالل، رسالة 2011/2012( . أنظر: رضا ميموين،1988
اب"عبد )، تعامل مصر مع الثورة اجلزائرية من خالل كت2014/2015. رشيد ولد بوسيافة، (34ماجستري، إشراف: ملياء بوقريوة، قسم التاريخ، جامعة ابتنة، ص 

)، مواقف اجلزائريني من القضية 2014/2015. محودي ابرير، (37، ص 2الناصر وثورة اجلزائر"، رسالة ماجستري، إشراف: حممد حلسن زغيدي، جامعة اجلزائر
 .36، رسالة دكتوراه، إشراف: علي أجقو، جامعة ابتنة، ص 1973-1945الفلسطينية 
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قد حّدد یوما، لالحتفال �التجاء األمیر محمد بن عبد الكر�م إلى جاللة الملك  1تقول �أن حزب اإلصالح الوطني

 .2شدیدة فاروق، غیر أن السلطات اإلس�ان�ة منعت ذلك وهّددت �اتخاذ تدابیر

واستعرضت األهرام في اإلطار ذاته اهتمام الصحافة الفرنس�ة، �كل ما ُیدلي �ه األمیر محمد بن عبد الكر�م      

الدایلي "للصحافة؛ حیث نشرت الصحـــــــــــف ال�ار�س�ة الحدیث شدید اللهجة الذي أدلى �ه األمیر إلى صح�فة 

البلج�ك�ة المسیو ماكس  "التست نیوز"من تصر�حه لمراسل جر�دة ، فضال عن نشرها فقرات "تلغراف االنجلیز�ة

 .3أول�فی�ه، وتقول األهرام �أن حدیثه لهذه الجر�دة یختلف كل�ا عن لهجة الحدیث األول

 22287و�العودة إلى التأیید الشعبي الذي لقّ�ه األمیر محمد بن عبد الكر�م، نشرت الجر�دة في عددها، رقم      

مقاال تضمن قصیدة نشرتها الجر�دة مهداة إلى األمیر محمد بن عبد الكر�م الخطابي �عنوان:"جئت العرو�ة أمة 

یثني فیها على األمیر الخطابي، و�مدح تار�خه الحافل  ،4بیتا تسعة وخمسینو�الدا" لـــلشاعر علي محمود طه في 
                                                           

، تؤكد مبادئ احلزب وأهدافه الرئيسية على اسرتجاع املغرب 1936ديسمرب  18أتّسس بعد سياسة االنفتاح اليت تبناها املقيم العام االسباين اجلديد بيكبيدر يف  - 1
مارس  14وأصبحت �طقة بلسانه يف  الستقالله، ووحدته، والتعاون القانوين مع سلطات احلماية كوسيلة لتجسيد ذلك، أصدر احلزب صحيفة احلرية األسبوعية،

(من �اية احلرب الريفية حىت بناء اجلدار السادس يف )، اتريخ احلركة الوطنية ابملغرب1987، حتت إشراف عبد اخلالق الطريس. أنظر: عبد الكرمي غالب، (1937
 .189، املغرب، ص 2، ط1، جالصحراء)

 .02، ص 1947جوان  09ليوم  22284األهرام: العدد  - 2
 .02، ص 1947جوان  09ليوم  22284األهرام: العدد  - 3

 ومما جاء فيها: - 4

ــلم نـــــــادى   ــشري بــــأي ســـــــــ ــح البـــــ  ال السيف قر وال احملارب عـــــــــادا                ربــــــــــــــ

ــذاب وتنبـــــــت األحــــــقادا                 األرض من أجســــــاد من قتلوا هبــــا               جتين العـــــــــــــــــــــــ

 ســــــــــــوادا -فخــــــــــــالطته-فاض السحاب هلا دما مذ شيعت              مشس النهــــار                

ـــــــماء حــــــــــــ                ـــــــــــــ ــداد به على أحيائها               أترامهوا صبغوا الســ ـــــــــــ  ــدادارأت احلـــــــــــــــ

 إىل أن يقول:     

ــــــــفُّ السماء                         ز�دا يف املغرب األقصى فىت من نورها          قدحت به كــــــــــــــــ

 اسلّـــــــته سيفا كي حيـــــــــــــــــــــــــــرر قومه           ويزيل عـــــــــــــــــــــــن أوطانه استعبـــــــــــاد                      

ــــــــــادااألهل أهُلك � أمري كــــــــــــــما ترى          والدار دارك قبّـــــــــــ                        ــــــــة وعمــــــــــــ  ـــــ

ــّة وب                        ــــــــــروبة أُمــــــــــــــ ـــاراهتا           جئت العــــــــــــــــ  الدا أّىن نزلت مبصر أو جــــــــــــــــــــــــ

ــــــــاُ�ا األوالدا                        ـــــــــــــ  مدت يديها واحتوتك بصدرها            أُّم يضــــــــــــــــــــــــــم حنـ

ــالدا                        ـــــــد وامليــــ ـــــــــــــ  ولو استطاعت رّد ما استودعتها           رّدت عليك املهــــــــ
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�االنتصارات والنضال ضد المستعمر، كما نشرت في العدد نفسه مقاال آخر �عنوان:"عبد الكر�م"، وتناولت ف�ه 

، وهو الموضوع 1عودة األمیر محمد بن عبد الكر�م الخطابي من أنشاص، من ض�افة الملك فاروق إلى القاهرة

، في مقال تحت عنوان:"األمیر عبد الكر�م" مركزة على 22292الجر�دة التطّرق إل�ه، في عددها رقم  الذي أعادت

الز�ارة التي قادته، وهو في طر�قه إلى اإلسكندر�ة إلى مكتب المغرب العر�ي، ومكتب رئ�س الوزراء المصري، 

 .2ووزارة الخارج�ة المصر�ة رفقة امحمد بن عبود، وعبد الخالق الطر�س

كما نقلت الجر�دة أ�ضا في العدد ذاته خبرا عن وكالة األن�اء الفرنس�ة، من طنجة التي قالت ف�ه أنه أق�مت       

مظاهرة في المدینة دعما لألمیر محمد بن عبد الكر�م، وذلك رغم التدابیر األمن�ة المكثفة التي قامت بها السلطات 

تماعا مع الوطنیین وسط إضراب عام شّل المدینة، ل�قّدموا الفرنس�ة، وأضافت أن المناضل طاهر بنونة عقد اج

 .3�عدها مذكرة للسلطات، مفادها عدم اتخاذ أي إجراء إن قّرر األمیر الخطابي دخول مراكش

، نشرت األهرام مقاال جدیدا عنونته بـــ:"قض�ة بلدان شمال إفر�ق�ا"، نقلت ف�ه 22295وفي عددها رقم      

فیها  حّثتالفرنس�ة عبر مراسلها �اإلسكندر�ة،  "لوف�غارو"بن عبد الكر�م الخطابي لجر�دة تصر�حات األمیر محمد 

 .4فرنسا على إنهاء الحما�ة في مراكش، ناصحا إ�اها �أخذ العبرة، مما حدث لها في سور�ا

ت حوارا للزع�م محمد بن عبد الكر�م الخطابي، عندما أجر  22300وفتحت األهرام صفحاتها في عددها رقم      

معه نشرته على شكل مقال عنونته بــــ:"األمیر عبد الكر�م یروي قصة جهاده"؛ حیث عّرج ف�ه األمیر على أهم 

محطات ح�اته الجهاد�ة، متوقفا عند بدا�اته األولى في النضال ومواجهة االستعمار، منتقال �عدها للحدیث عن 

�ة االس�ان�ة، وما نتج عن ذلك من حالة ارت�اك داخل الج�ش أهم االنتصارات التي حققها، الس�ما على قوات الحما

االس�اني  -االس�اني، و�تجلى ذلك كما ذكر في انتحار أحد القادة اإلس�ان، �عدها تحّدث عن االتفاق الفرنسي

الموجه ضده، وكیف حاول مواجهته، قبل أن یواصل حدیثه عن مصادر تمو�له �السالح خالل فترة كفاحه؛ حیث 

دخول السالح إل�ه، بدعم من �عض األطراف العر��ة، و�تواطؤ مع القوات الفرنس�ة تارة، والقوات االس�ان�ة أقّر ب

                                                                                                                                                                                     
ــــــاقة            كأجّل ما مجع احملب وهــــــــــــادى.                         وأتتك ابلذكر اخلوالد طــــــــــــــــ

 .02، ص 1947جوان  12ليوم  22287األهرام:العدد  - 1
 .02، ص 1947جوان  17ليوم  22292األهرام: العدد  - 2
 .02، ص 1947جوان  17ليوم  22292األهرام: العدد  - 3
 .01، ص 1947جوان  22ليوم  22295األهرام: العدد  - 4
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تارة أخرى، وأنهى األمیر حدیثه �ما آلت إل�ه األمور، ونظرته للمستقبل الذي ینتظر شعوب المغرب العر�ي؛ حیث 

 .1ر�ط نیلها الستقاللها �العمل المسلح المتواصل

عّما إذا كان األمیر محمد بن عبد الكر�م س�سافر إلى أمر�كا للدفاع  ،لت األهرام في عددها المواليوتساء     

عن ملف �الده في األمم المتحدة، وحشد الدعم الدبلوماسي له؛ حیث نقل مراسل الجر�دة في نیو�ورك عن 

الر�ف المغر�ي محمد بن عبد الكر�م ، ذكر ف�ه أن زع�م "یونایتد برس"التصر�ح الذي أدلى �ه مهدي بنونة لوكالة 

الخطابي ُ�حتمل أن �صل أمر�كا للدعا�ة الستقالل شمال إفر�ق�ا، وتكّهن األستاذ بنونة في تصر�حاته هذه التي 

نقلتها عنه األهرام �اشتعال نیران "ثورة دام�ة" في شمال إفر�ق�ا، إذا لم ُ�منح لها االستقالل. مض�فا �قوله:"إّنا نعلم 

مفصحا �عدها عن  .غیر أن المسألة مسألة بین الموت و�ین بلوغ الُمُثل العل�ا" ،س في طاقتنا أن ننتصرأّنه ل�

هوّ�ة مرافقي األمیر إلى أمر�كا، و�تعلق األمر �عالل الفاسي، وعبد الخالق الطر�س، والحبیب بورقی�ة الذي غادر 

مذّكرا �أن من مصلحة الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة أن الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة لینضم إلى زمالئه في القاهرة، 

�ستقل شمال إفر�ق�ا نظرا لما لها من إستراتیج�ة لمواجهة المد الشیوعي السوف�اتي، فضال عن أنها ستكون أسواقا 

 .2عظ�مة للمنتوجات األمر�ك�ة على حد تعبیره

، تحت عنوان:" األمیر عبد الكر�م. عودته 1947 جو�ل�ة 18ونشرت األهرام مقاال جدیدا في عددها، لیوم      

الیوم إلى القاهرة"، نقلت ف�ه مغادرته مستشفى اإلسكندر�ة نحو القاهرة، والشخص�ات المتوّقع استق�الها له، على 

رأسها شق�قه، وأعضاء مكتب المغرب العر�ي، عالوة على عدة شخص�ات عر��ة یتقدمهم وز�ر العراق المفوض 

، فضال عن السید صادق المجددي، وصالح حرب �اشا، وعبد الحمید راجح الطحاوي، وغیرها تحسین العسكري 

 .3من الشخص�ات

 األهرام وتأس�س لجنة تحر�ر المغرب العر�ي �القاهرة:  -5

واكبت األهرام نشاطات األمیر محمد بن عبد الكر�م الخطابي �عد لجوئه إلى مصر، الس�ما إعالنه تأس�س      

، تحت عنوان:"لجنة 22462، وفي هذا اإلطار، نشرت مقاال مطوال في عددها رقم 4المغرب العر�ي لجنة تحر�ر

                                                           
 .03، ص 1947جوان  29ليوم  22300األهرام: العدد  - 1
 .01، ص 1947جوان  30ليوم  22301األهرام: العدد  - 2
 .06، ص 1947جويلية  18األهرام:  - 3
وأُعلن رمسيا عن أتسيس جلنة حترير املغرب العريب  ذي قام جبهود مضنية من أجل جتسيدها يف امليدان،ُأّسست مببادرة من األمري حممد بن عبد الكرمي اخلطايب، ال - 4

 قام هبا برائسة حممد بن عبد الكرمي اخلطايب، وضّمت خمتلف األحزاب السياسية االستقاللية املغاربية املتواجدة مبصر، بعد املساعي احلثيثة اليت 1948 جانفي 05يف 
)، املؤسسة الوطنية 1936-1920)، الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر، (1984عبد الرمحن بن إبراهيم ابن العقون، (. أنظر: األمري اخلطايب

 .147للكتاب، اجلزائر، ص
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تحر�ر المغرب العر�ي. ب�ان من األمیر عبد الكر�م"، وهو ع�ارة عّما قالت عنه الجر�دة ب�انا وصلها من األمیر 

والم�ادئ التي قامت علیها، واألهداف محمد بن عبد الكر�م الخطابي، �علن ف�ه تأس�س اللجنة، شارحا ف�ه األسس 

 .1التي ترمي إلى تحق�قها، واله�اكل التنظ�م�ة التي تشتمل علیها وتنّظم عملها

وكانت األهرام في عددها السابق، قد أجرت حوارا مع األمیر محمد بن عبد الكر�م، نشرته في مقال مطول      

نقلت عنه  ،لمغرب: األمیر عبد الكر�م یتحدث إلى األهرام"لها تحت عنوان:"محاولة جدیدة للتوفیق بین فرنسا وا

قوله أن اتفاق الفرنسیین مع المغرب األقصى خیر لهم وأضمن لمصالحهم، مؤكدا في الوقت نفسه وجوب إلغاء 

نظام الحما�ة، والتفاهم على معالم الطر�ق إلى المفاوضات التي تفضي إلى نیل االستقالل، ومعیدا التأكید على 

 .2تعلیق اآلمال العر�ضة على هیئة األمم المتحدة لتحقیق طموحات الشعب المغر�يعدم 

وأعاد محمد بن عبد الكر�م الخطابي قناعاته هذه حول الوضع في �الده، نقلتها عنه األهرام في مقال لها      

ف�فري  10تحت عنوان:"الحالة الس�اس�ة في شمال إفر�ق�ا. تصر�ح لألمیر عبد الكر�م"، تضّمنه العدد الخاص بیوم 

سات الفرنس�ة المتعّنتة، الس�ما منع فرنسا ، تحّدث ف�ه عن ضرورة توحید الصفوف، ومواجهة الس�ا1948

الوطنیین المغار�ة من العودة إلى بلدانهم، وهو الموقف نفسه الذي عّبر عنه كل من الحبیب بورقی�ة، وعالل 

 .3تؤكد الجر�دة ،الفاسي

مغرب، رأت بخصوص ما أسماها س�اسة فرنسا الجدیدة في ال 4"الجنرال جوان"وتعقی�ا على الكلمة التي ألقاها      

لجنة تحر�ر المغرب العر�ي برئاسة محمد بن عبد الكر�م الخطابي ب�ان جوان هذا مجرد مناورة جدیدة للتمو�ه عن 

إسدال ستار من الغموض على الخالفات  ــ كما نقلت عنها األهرام ــس�اسة �الده في المغرب األقصى، بل هو 

لحر من جهة، والحكومة الفرنس�ة من جهة أخرى. ولذلك تقول الخطیرة القائمة بین الشعب المراكشي، والسلطان ا

أنه من واجبها، أن ت�ّسط من جدید موقف الشعب المغر�ي كما ورد في المذكرة التي  ــ حسب األهرام ـــاللجنة 

مالیین مراكشي، فضال  ثالثة بتأییدقّدمها حزب االستقالل إلى الهیئة األمم�ة، وهو كما تقول الحزب الذي یتمتع 

                                                           
 .01، ص 1948جانفي  06، 22462األهرام: العدد  - 1
 .01، ص 1948جانفي  05، 22461األهرام: العدد  - 2
 .06، ص 1948فيفري  10األهرام:  - 3
، تلقى دراسته العسكرية يف مدرسة سان سري، شارك يف احلرب العاملية األوىل وأصيب من أم كورسيكية 1889من أبرز العسكريني، ولد يف مدينة عنابة سنة  - 4

ع األملان مكلفا من املاريشال فيها جبروح، كما شارك يف احلرب العاملية الثانية وأسر، مث أُفرج عنه بعد اهلدنة، وخدم حتت راية املاريشال بيتان، عمل ضابط اتصال م
ء حينما نزلوا يف املغرب واجلزائر، ولكن عندما الحظ تفوق احللفاء انضم إليهم، خاض عقب ذلك معارك مع احللفاء ضد األملان يف تونس بيتان. حاول مقاومة احللفا

نة أحد املعمرين، ُعرف ، توىل بعد حترير فرنسا رائسة أركان احلرب، تزّوج يف اجلزائر من اب1943وإيطاليا وأملانيا وفرنسا، توىل عزل الباي التونسي حممد املنصف سنة 
احلركة الوطنية فيه. أنظر: بكرهه للعرب واملسلمني، انتقل إىل املغرب وهو حيمل فكرتني: كراهية املغاربة، والعمل على حتقيق انتصار سياسي ابملغرب يكسر به شوكة 

 .   337عبد الكرمي غالب، املصدر السابق، ص 
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رفضًا عن التأیید المعنوي الذي یتمتع �ه السلطان محمد الخامس، وختمت �القول أن الشعب المغر�ي یرفض 

محاولة شّر�رة من ناح�ة االستعمار الفرنسي لتعز�ز ق�ضته على  -حسبها–مطلقا هذه اإلصالحات، التي ال تعدو 

 .1القانون�ة واالقتصاد�ة ،شؤون المراكشیین

وعادت األهرام من جدید لتغط�ة نشاطات الزع�م المغر�ي محمد بن عبد الكر�م الخطابي؛ حیث نقلت لنا في      

عزم األمیر على العودة إلى المغرب لالشتراك في  ،خبرا مفاده 1951مارس  17لیوم  22510عددها رقم 

كما نقلت  .�عود و�ساهم في تحر�ر بلدهتحر�ره؛ حیث نقلت الجر�دة عنه قوله �أن هذه هي الفرصة المناس�ة لكي 

أ�ضا الجر�دة موقفه من فرنسا وس�استها نحو المغرب؛ حیث أعرب عن تذّمره مما �حدث في �الده، مطال�ا 

و�تأّتى ذلك عبر تألیف جبهة موحدة لق�ادة المغرب تضم جم�ع أبناء  ؛�ضرورة العمل المشترك لنیل الحر�ة

�ا إلى عدم التعو�ل على هیئة األمم المتحدة لنیل االستقالل؛ بل �االعتماد المغرب على اختالف مشار�هم، داع

 .2على أبناء المغرب المخلصین المحبین لبلدهم

في نها�ة هذا المقال، نقف عند أهم�ة المساندة اإلعالم�ة المصر�ة لكفاح الحركة الوطن�ة المغر��ة، ف�الرغم      

من اختالف توجهات مختلف هذه الصحف، إال أنها اتفقت في مجملها على ضرورة تقد�م الدعم للشعب المغر�ي 

ته العادلة، ونقل أخ�ار كفاحه إلى الرأي العام في نضاله ضد االستعمار األور�ي وس�استه، عبر التعر�ف �قضی

العر�ي واإلسالمي عموما، فضال عن التشهیر �الممارسات القمع�ة والعدائ�ة، التي كان المستعمر الفرنسي �معن 

في تسل�طها على المغر�یین. وقد كانت جر�دة األهرام في مقدمة هذه الصحف؛ إذ استطاعت التخّلص من ت�عیتها 

، عماده الدفاع عن قضا�ا الوطن العر�ي توجهًا جدیداً عمار�ة الغر��ة، وفي مقدمتها فرنسا، وتبّني للقوى االست

قاط�ة، ومن بینها قض�ة المغرب العر�ي، متأثرة في ذلك �عوامل عدة، أبرزها تنامي الشعور القومي لدى الرأي 

مصر لمقرها، مّما بّوأها الزعامة  ، واحتضان1945العام المصري، فضال عن ق�ام جامعة الدول العر��ة سنة 

العر��ة تلقائ�ا، وهو ما فرض علیها االضطالع �المهمة الملقاة على عاتقها، وذلك �ضرورة الدفاع عن حركات 

التحرر في الوطن العر�ي، لتشّكل بذلك األهرام منبرا إعالم�ا لطالما كان سب�ا في كسر الحصار اإلعالمي الذي 

ة على أقطار المغرب العر�ي عموما، والمغرب األقصى خصوصا، لتشّكل إذا كل هذه ضر�ته القوى االستعمار�

الجهود السالفة الذكر، مع المساعي المصر�ة األخرى دفعة قو�ة لنشاط الوطنیین المغر�یین، سمحت لهم بتحقیق 

 وث�ة مهمة في مسار تحقیق االستقالل.

  توص�ات الدراسة:
                                                           

 .01ص ، 1948جانفي  27، 22481األهرام: العدد  - 1
 .03، ص 1951مارس  17ليوم  22510األهرام: العدد  - 2
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عا أمام ال�احثین المهتمین �ال�حث في تار�خ العالقات بین المغرب والمشرق تفتح هذه الدراسة األفق واس     

، وخاصة في شّقه ، والس�ما للمغرب األقصى تحدیداالعر�یین في الفترة المعاصرة عموما، والدعم المصري للمغار�ة

إلى رى تأخذ بناصیته اإلعالمي. وأمام قلة ال�حوث التي تناولت هذا الموضوع، ت�قى الحاجة ماّسة إلى دراسات أخ

  أكثر ثراء وعمقا.مستو�ات علم�ة 

 مصادر ومراجع المقال:

 المصادر: -أ

 جر�دة األهرام. -

 ، دار الشروق، القاهرة.02، ط1952-1942عشر سنوات مع فاروق  )،2000ثابت كر�م، ( -

-1920مذكرات معاصر، ()، الكفاح القومي والس�اسي من خالل 1984ابن العقون عبد الرحمن بن ابراه�م، ( -

 )، المؤسسة الوطن�ة للكتاب، الجزائر.1936

تار�خ الحركة الوطن�ة �المغرب(من نها�ة الحرب الر�ف�ة حتى بناء الجدار  )،1987غالب عبد الكر�م، ( -

 .المغربمط�عة الرسالة، الر�اط، ، 1، ط1السادس في الصحراء)، ج

، مط�عة النجاح 5الحركات االستقالل�ة في المغرب العر�ي، مؤسسة عالل الفاسي، ط )،1992الفاسي عالل، ( -

 الجدیدة، الدار الب�ضاء، المغرب.

، تنسیق وتقد�م: شی�ة ماء العینین، مط�عة 02، ط01رسائل تشهد على التار�خ، ج )،2006الفاسي عالل، ( -
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 المراجع: -ب
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 للنشر، الجزائر.
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قصة الصحافة العر��ة في مصر(منذ نشأتها إلى منتصف القرن العشر�ن)،  )،1967حمزة عبد اللطیف، ( -

 .مط�عة المعارف، �غداد

 ، دار الغرب اإلسالمي، لبنان.1فصول في التار�خ و الحضارة، ط )،1992الساحلي حمادي، ( -
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 ، بیروت، لبنان.1الوحدة العر��ة، سلسلة الثقافة القوم�ة، ط

 المقاالت: -2
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 ، الجزائر.1954، المركز الوطني للدراسات وال�حث في الحركة الوطن�ة وثورة أول نوفمبر األولى، العدد األول
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 ، مط�عة االتحاد العام التونسي للشغل، تونس.35/36

صدى الحركة الوطن�ة المغر��ة لدى الرأي العام المصري، ندوة العالقات التار�خ�ة  )،1989د صالح، (العقا -

 .، إعداد: نجاة المر�ني، دار الثقافة للط�اعة والنشر، المغرب األقصى1988جو�ل�ة  20-18المصر�ة المغر��ة 
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، رسالة دكتوراه، 1973-1945مواقف الجزائر�ین من القض�ة الفلسطین�ة  )،2014/2015، (ابر�ر حمودي -

 إشراف: علي أجقو، جامعة �اتنة.

نماذج: عالل الفاسي )ثالثة(الهو�ة في الفكر المغار�ي الحدیث من خالل ثالث  )،2014/2015سالم غادة، ( -

 .لقاسمي، جامعة تونسوعلي الحمامي والرشید إدر�س، رسالة ماجستیر، إشراف: فتحي ا

عالقة جبهة التحر�ر الوطني الجزائر�ة �المملكة المغر��ة أثناء الثورة  )،2010/2011غ�الني السبتي، ( -

 التحر�ر�ة الجزائر�ة، رسالة دكتوراه، إشراف: یوسف مناصر�ة، جامعة �اتنة.

، رسالة ماجستیر، إشراف: حسین رؤوف حمزة، 1949-1909الحبیب ثامر  )،2004/2005كردي زهرة، ( -

 جامعة تونس.

قضا�ا تحر�ر المغرب العر�ي عند محمد ال�شیر اإلبراه�مي وعالل )، 2014/2015( مرجي عبد الحل�م، -

 بد هللا مقالتي.، رسالة ماجستیر، إشراف: ع1962-1919الفاسي 

، رسالة ماجستیر، 1926-1921حرب الر�ف وأصداؤها في الجزائر  )،2011/2012منصوري الحواس، ( -

 .2إشراف: مولود عو�مر، جامعة الجزائر 

دور الوطنیین المغار�ة في حركة تحر�ر تونس والجزائر من نها�ة الحرب  )،2011/2012موني رضا، (م� -

 .العالم�ة الثان�ة إلى غا�ة االستقالل، رسالة ماجستیر، إشراف: لم�اء بوقر�وة، قسم التار�خ، جامعة �اتنة

تعامل مصر مع الثورة الجزائر�ة من خالل كتاب"عبد الناصر وثورة  )،2014/2015ولد بوس�افة رشید، ( -

 .2الجزائر"، رسالة ماجستیر، إشراف: محمد لحسن زغیدي، جامعة الجزائر
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خالل العصر الحدیث و�ادیتها  ِتْنُ�ْكتُ في حاضرة  مجمل عن الطعام والشراب

 و�دا�ة المعاصر

 )التغذ�ة ادراسة في أنثرو�ولوج�(

 عادل بن محمد جاهل                 

 ؛األفر�ق�ةة اإلس�ان�والعالقات  المغر��ةمترجم و�احث في تار�خ الصحراء 

 مختبر ال�حث في تار�خ الجنوب المغر�ي وأفر�ق�ا؛عضو �

 لعلوم اإلنسان�ة، أگادیر، المغرب؛جامعة ابن زهر، كل�ة اآلداب وا

adil.jahil@edu.uiz.ac.ma  

 :مقدمة

حاضرة تن�كت �تار�خ التغذ�ة،  موضوع يإلى أن ال�حث ف ،اإلشارة ،هذه الدراسة بدا�ةفي  ،�حسن بنا

لق �عد اهتماما كبیرا من طرف ال�احثین والمؤرخین؛ ألس�اب لم ی حیثزال في طور التشكل والبدا�ة، یال و�ادیتها، 

، وضآلة عناصرها اإلخ�ار�ة، التن�كت�ةعدیدة ومتمایزة. ومن األس�اب الرئ�سة في ذلك، ندرة المادة المصدر�ة 

أو  ،إال نادرا فیها االجتماعي �الذهني،ي یتقاطع الت ،لم تتطرق هذه المظان، إلى مثل هذه المواض�ع وهكذا

استثناًء، وحتى إذا ما قدمت معط�ات ومعلومات عنها، فإننا نجدها فقط تقدم إفادات قلیلة، وٕاشارات مقتض�ة، 

وتلم�حات خجولة، متناثرة هنا وهناك، سقطت سهوا من أقالم مؤلفیها؛ ألن أصحاب تلك المصنفات اإلخ�ار�ة 

وعسكري، وما ارت�ط �األسر والسالالت الحاكمة، من دون إ�الء قضا�ا  ،�خ لما هو س�اسية، اعتادوا التأر المحل�

المجتمع وسواد الشعب، ما تستحق من اهتمام وعنا�ة. وعل�ه، ال تسعف هذه األخ�ار والمعلومات ال�احث مطلقا، 

كاالته المتعددة، وهو على تكو�ن تصور واضح ودقیق وشامل، حول الموضوع المدروس، وقضا�اه المتداخلة، وٕاش

من التار�خ االجتماعي التن�كتي، مثل ذلك الذي ی�حث  ، في هذا الجانب المعتماألمر الذي جعل محاولة ال�حث

عن إبرة في كومة من التبن، وهو ما حدا �أغلب ال�احثین والمهتمین بتار�خ تن�كت وحضارتها، إال أن �فروا 

 التي تعترضهم لإللمام واإلحاطة بخیوط موضوع "األطعمة" و"األشر�ة" �المط�ات المنهج�ة، والصعو�ات المعرف�ة،

 .الشائكة التن�كت�ة

، مغامرة مستحیلة، وفي �عض األح�ان، مجازفة شائكة، تعتورها �شكل ال�حث في مثل هذه المواض�عو ، هذا

العدید من الصعو�ات والعوائق، خاصة في ظل ما �كتنفها من غموض وض�اب�ة، الشيء الذي جعلها حتى اآلن، 
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لم تستلفت أنظار ال�احثین والمؤرخین، ولم تحظ �اهتمامهم وعنایتهم. وال نجد من مبرر أو تفسیر، لغ�اب هذه 

ع�ة من الدراسات، في هذا الحقل المعرفي ال�كر والهام، سوى صعو�ة الخوض فیها، و�برز هذا التقصیر النو 

"تار�خ التي قطعت أشواطا ومراحل �عیدة جدا، في میدان �شكل واضح، عند مقارنتها �األ�حاث األورو��ة، 

 Annalesقتصادي واالجتماعي" (�عد ظهور مجلة "حول�ات التار�خ اال �ات" و"التار�خ االجتماعي"، خاصةالذهن

d’histoire économique et sociales على ید المؤرخان الفرنس�ان لوس�ان ف�ڤر  ،م1929)، في سنة

)Lucien Febvre) ومارك بلوخ (Marc Bloch.(  وهكذا، �قیت هاته المواض�ع المغی�ة، إلى عهد قر�ب، رغم

مغموطة، مهجورة، فهما صح�حا، مغمورة،  ،وسلوكات المجتمع التن�كتيذهن�ات أهمیتها وفائدتها الكبیرة، في فهم 

ال دراسات تسلط علیها األضواء، وال �حوث تشفي الغلیل، وأمام قلة وندرة الدراسات واأل�حاث التار�خ�ة، القد�مة 

، الشيء یتهاو�اد في حاضرة تن�كت وما یتصل بها، ،منها والمعاصرة، التي تناولت موضوع "األطعمة" و"األشر�ة"

لدراسة مجمل  ،، المادة األساس�ةاألورو��ة والعر��ة والجغراف�ة التار�خ�ة المصادرالذي یجعل في هذه الحالة، من 

أوفى  ،معلومات و��انات ،جدا ایین كثیرةنجدها تقدم في أح ،وقضا�اها المتشع�ة؛ إذ لحسن الحظ ،تلك المواض�ع

وتفاصیل دق�قة، عما نحن �صدد ال�حث  ،هامةوفر�دة، بل ونادرة. وقد قادنا ال�حث فیها، إلى العثور على إشارات 

أن هذه المادة التار�خ�ة األورو��ة  ة �موضوعنا، لم نكن نعتقد إطالقاف�ه، ومواض�ع أخرى كثیرة، ذات الصل

أن تكشف لنا عن الكثیر من الجزئ�ات  لتفت إلیها، أو �األحرى قصودة، ستوالعر��ة المتاحة، والالإراد�ة، وغیر الم

وتحشر في غ�اهب النس�ان، لوال  ،أن �طو�ها الزمن ،ان بإمكان هذه المعلومات الثمینةوقد ك والتفاصیل حولها.

 ودونوها في مؤلفاتهم. ،أنهم اختزنوها في ذاكراتهم

إذن، ما هي أهم العادات الغذائ�ة التي كانت سائدة في حاضرة تن�كت و�ادیتها، خالل العصر الحدیث 

و�دا�ة المعاصر؟ وما هي األطعمة واألشر�ة التي شكلت أساس المائدة التن�كت�ة؟ وهل هذه األغذ�ة هي من أصل 

 قادم من مجاالت جغراف�ة أجنب�ة؟ محلي؟ أم أن أغلبها

عنها، في قادم سطور هذه الدراسة، على ضوء ما طالت إل�ه  سئلة، التي سوف نجیبتلك هي مجمل األ

 ومستندات. ،وثائقكتا�ات، و الید، من 

 و�ادیتها تن�كتالشائعة في حاضرة المواد االستهالك�ة : المحور األول

 ،مصدر الثروةجوهرة الصحراء والسودان،  ،تن�كتحاضرة أن ین�غي، بداءة، أن نبتدر إلى التأكید، على 

وٕالى حاضرها القر�ب،  ،من ماضیها السحیقعرفت ومعبر ثقافي دائم الحركة والنشاط، ، واألساطیر ،والتجارة

قادم إما من �عض  ،�عضها من إنتاج محلي، و�عضها اآلخر وادمجموعة من المواد االستهالك�ة المختلفة، وهي م
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 ة،ة ال�عیدأورو�ا الغر��من أو أو من مناطق أخرى من شمال أفر�ق�ا المجاورة، القر��ة،  السوداء األفر�ق�ةالمناطق 

ومتنوعة، بید  عدیدة ،�أطعمة وأشر�ة ،في إغناء المائدة التن�كت�ة إسهاما فعاال ،المواد االستهالك�ة وقد أسهمت تلك

أو أسالیب متعددة، لطهیها أو  ،هي أنها ال تحتاج إلى طرق كثیرة أن الغر�ب في هذه األطعمة واألشر�ة التن�كت�ة،

تحضیرها، كما أنها تمتاز �عدم الترفه، كما �غلب علیها طا�ع ال�ساطة والتقشف، وهو طا�ع �الئم ظروف ونمط 

 وصعو�ة المجال. ،تسم �قساوة البیئةت ،و�ادیتها؛ وهي ظروف تن�كتفي حاضرة  ،الع�ش

 : األطعمةأوال

 اللحوم: 1

�مختلف ، أن اللحوم واإلفادة منها ،االطالع علیهاو  ،جمعها رختلف المصادر والمراجع، التي ت�ستجمع م

و�ادیتها، كیف ال؟ والمنطقة تتوفر على ثروة  تن�كتحاضرة  لسكانشكل غذاًء رئ�سا أصنافها وأنواعها، كانت ت

، جعلت مختلف المستكشفین والتجار األورو�یین والعرب، الذین جابوا أرجاء �الد السودان 1كبیرة جدا من القط�ع

الغر�ي، وقاموا ف�ه بتحر�ات وأ�حاث میدان�ة، منذ مطلع القرن السادس عشر، تستأثر �انت�اههم، وتثیر فضولهم. 

)، والذي زار حاضرة تن�كت فهذا الرحالة المغر�ي الحسن محمد الوزان الفاسي، المعروف بـ (لیون األفر�قي

و�ادیتها، ومدن حوض النیجر األوسط، وممالك الَحاْوَس والبرنو، في العقد األول من القرن السادس عشر، 

، یخبرنا أن اللحم كان من المواد االستهالك�ة، الموجودة �كثرة في 2م1514م و1511ما بین سنوات و�الض�ط 

، و�ضیف الرحالة 4ة گاو التي ت�عد عن تن�كت بنحو أر�عمائة میل، وتحدیدا في مدین3حاضرة تن�كت و�ادیتها

المغر�ي أن كثرة تناول اللحوم من ِقبل السكان المحلیین، أدى، �ك�ف�ة أو �أخرى، إلى إصابتهم �كثیر من األمراض 

 . 5واألضرار، المتفاوتة الخطورة

لة والمؤرخ اإلس�اني، لو�س دیل مارمول إضافة إلى هذه األخ�ار المسرودة، والوقائع المطروقة، �أتي الرحا

)، صاحب مؤلف (أفر�ق�ا)، ل�مدنا بإشارة تار�خ�ة فر�دة، تسایر Luis Del Mármol Carvajalكر�اخال (

تن�كت، و�الض�ط قر�ة كا�ارا، التي تقع على ضفاف نهر النیجر،  �اد�ةالتصور األخیر، حیث ذكر أن سكان 

"یخلطون في أكلهم الحلیب واللحم والسمك، وهي ، كان سكانها 6والتي ت�عد عن حاضرة تن�كت بنحو ثمان�ة أم�ال

ة . ومن األهم�ة �مكان أن نورد شهاد7أطعمة إذا تناولها المرء في وج�ة واحدة، �صاب �الجذام وأمراض أخرى"

عبد الرحمن السعیدي، مؤرخ تن�كت و�الد السودان الغر�ي، حیث یخبرنا أنه في عهد أْسك�ا األمین ابن أْسك�ا 

"قام على الضعفاء والمساكین وأنفق علیهم (...) یذ�ح كل یوم ثماني دواس [دواب] أر�ع في الص�اح داوود 

، 8�قرات حال�ات، �قسم أل�انها لهم أ�ضا" وأر�ع في المساء، �قسم لحمها مع مائتي ألف ودع. وقدم لهم ألف
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�عطي مضمون هذه القطعة التار�خ�ة، نظرة واضحة عن مدى انتشار استهالك اللحوم، في حاضرة تن�كت 

و�ادیتها، كما تبین تلك الشهادة المصدر�ة أ�ضا، مدى غنى المنطقة �األ�قار، لدرجة أن سلطان َملِّي (مالي) 

 موم الفقراء والمحتاجین.ولكثرتها، كان یوزعها على ع

ونستفید من �عض اإلشارات التار�خ�ة الملتقطة، في كتا�ات الرحالین األورو�یین، خالل القرن التاسع 

عشر، أن حاضرة تن�كت و�ادیتها كانت غن�ة من حیث أصناف الماش�ة، التي �ظهر أنها كانت متنوعة إلى درجة 

، 9اضرة المذكورة وقتذاك، نجد كل من: الجاموس، والغنم، والماعزكبیرة، ومن بین أهم األصناف المعروفة في الح

. كما تزخر الحاضرة أ�ضا، �أنواع مختلفة من 10واإلبل، وخاصة النوع المسمى في اللسان المحلي التن�كتي بـ "ِهیُّو"

التي و�ظهر من خالل المؤشرات المصدر�ة، . 13، واإلوز12، وال�ط، والدجاج الح�شي11الدواجن، مثل: الحمام

)، الرجل Augustin Prosper Hacquardأفادنا بها األب والمستكشف الفرنسي أوگوسطان بروسبیر هاكار (

العارف بخ�ا�ا �الد السودان الغر�ي، أن لحوم الجاموس والغنم والماعز، كانت من بین أكثر اللحوم التي أقبل 

التاسع عشر، خاصة وأن سعرها كان منخفضا علیها سكان حاضرة تن�كت و�ادیتها، في النصف الثاني من القرن 

. أكثر من هذا وذاك، تؤكد لنا أحد المصادر القر��ة من هذا التار�خ، و�تعلق األمر هنا �شهادة 14وزهیدا نسب�ا

)، الذي زار تن�كت ومجمل المناطق Albert Félix Duboisالرحالة والصحفي الفرنسي ألبیرت فیل�كس دو�وا (

قد التاسع من القرن التاسع عشر، أن لحوم األ�قار واألغنام والماعز، كانت تشكل غذاًء رئ�سا القر��ة منها، في الع

 .15لسكان الصحراء الكبرى �صفة عامة، وحاضرة تن�كت و�ادیتها على وجه الخصوص

إلى جانب هذه الب�انات الغم�سة، واإلفادات الدفینة، نستدل من �عض اإلشارات التار�خ�ة، أن سكان 

ن�كت و�ادیتها، كانت تقتات أ�ضا على لحوم الصید والطرائد، ومن ضمن هذه األنواع، نجد كل من: حاضرة ت

األرانب البر�ة، والغزالن، والظ�اء، والدجاج، والحمام. ولحوم هذه األخیرة، كانت موجودة بوفرة كبیرة، في أسواق 

ق األمر هنا أساسا، برحلة مترجم . ونالحظ من خالل �عض المصادر اإلس�ان�ة، و�تعل16الحاضرة المذكورة

 Cristóbal Benítezالقنصل�ة اإلس�ان�ة في مدینة السو�رة المغر��ة وقتذاك، كر�ستو�ال بینیتیث گونثالیث (

González الذي جال في حاضرة تن�كت و�ادیتها، مع المستكشف والطبیب النمساوي هاینر�ش أوسكار لینز ،(

)Heinrich Oskar Lenzم، حیث �حدثنا أن لحوم األ�قار واألغنام، 1880-م1879في سنة  )، و�التحدید

. وحسب معط�ات الرحالة سالف الذكر، فإن 17كانت مقتصرة فقط على عل�ة القوم والعائالت الغن�ة والم�سورة

لحوم الصید والطرائد، كانت هي األخرى، تستهلك من طرف �عض السكان المحلیین، فرغم أن هذه اللحوم تتمیز 

، 18ردیئة، و�مذاق غیر الئق، إال أنها كانت تشكل غذاًء جیدا، لنس�ة مهمة من تلك الساكنة التن�كت�ة الفقیرة بجودة
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)، فكان على فقراء تن�كت Antony Gerald Hopkinsوحسب ال�احث البر�طاني أنتوني جیرالد هو�كینز (

 .19"أن �قنعوا بـ[ـتلك] اللحوم غیر الصالحة" و�ادیتها

، فإن سكان هذه األخیرة، كانوا 20م كانت متوفرة بوفرة كبیرة في الحاضرة المذكورة و�ادیتهاو�ما أن اللحو 

، وحسب ب�انات ال�احثة الفرنس�ة مون�ك 21�فضلون تناول اللحم، �مزجه في الطبق نفسه، �األسماك والز�دة والحلیب

�قة الذكر، في طبق واحد، كان )، فإن مزج اللحم �السمك و�تلك المنتوجات ساMonique Chastanetشاستاني (

. ولتعز�ز هذه الروا�ة األخیرة، هناك 22یؤدي عادًة إلى إصا�ة سكان تن�كت، �مجموعة من األسقام واألوصاب

روا�ة الرحالة المغر�ي الحسن بن محمد الوزان الفاسي، الشاهد الع�ان، في المنحى ذاته، حیث �قول، في هذا 

رر منه هذه المدینة كثیرا هو األمراض المنتشرة الناتجة عن حالة "والشيء الذي تتضالخصوص، ما یلي: 

 . 23األطعمة المتناولة فیها، كالسمك واللبن والز�د واللحم الممزوج �عضها ب�عض"

والراجح أن سكان حاضرة تن�كت و�ادیتها، اقت�سوا هذه الطر�قة الغر��ة، في تحضیر تلك الوج�ة العجی�ة، 

حیث أشار، في هذا الصدد، أبو عبید هللا ال�كري األندلسي في كتا�ه (المسالك  من ق�ائل صنهاجة الصحراء،

"صفیف اللحم الجاف مطحونا �صب عل�ه الشحم المذاب أو والممالك)، إلى أن طعام الصنهاجیین هو 

هكم . وٕاذا كان األمر كذلك، فال عجب، إذا الحظنا، والحالة هاته، أن الرحالة المغر�ي ابن �طوطة یت24السمن"

"فعندما رأیتها ضحكت، وطال تعجبي من ضعف عقولهم وتعظ�مهم لهذا الشيء على األكل السوداني �القول: 

، وٕاذا كان الرحالة المغر�ي ابن �طوطة في س�احته ب�الد السودان الغر�ي، قد صدمته �عض العادات 25الحقیر"

"غرائب [تن�كت] وعجائبها یومئذ ال تدخل  ، فإن26الغذائ�ة، وَأَنَف من �عض األكالت السودان�ة في �عض المدن

 ، على حد تعبیر القاضي محمود كعت التن�كتي الوعكري.27تحت حصر وال ُ�ح�ط بها حفظ حافظ"

 : األسماك2

كان من خصائص المطبخ السوداني التن�كتي، ال�ارزة في القرن السا�ع عشر، االستهالك الواسع للسمك، 

السواد األعظم من السكان، أما الط�قات المترفة والم�سورة، فلم تأكل السمك، بل والواقع أن هذه الخص�صة، مست 

. ومن األمور الجدیرة �التسجیل، كذلك، في هذا 28استعاضت عنه بلحوم الغنم، وال�قر، والِجمال، والدجاج، والحمام

�ة مهمة، �النس�ة للط�قة المضمار، أن أسماك نهر النیجر المتنوعة، شكلت في القرن التاسع عشر، مادة استهالك

العاملة التن�كت�ة، وحتى للفقراء والمعوز�ن، بینما كان الم�سورون منهم یزدرونها و�مقتونها، والسبب راجع حسب 

�عض المعلومات المتاحة، إلى أن تلك األسماك تصل إلى أسواق حاضرة تن�كت، في حالة یرثى لها، حیث تصل 

األسماك كانت تصل إلى مجمل ن األمر الذي یتعین مالحظته هنا، هو أن بید أ .29نتنة وجافة وفاقدة لكل طعم
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"نهر الجنة ومدفع م�اه ، 30حاضرة تن�كت من میناء كا�ارا، على �عد �ضعة كیلومترات من نهر النیجر

لؤلؤة النیجر، كما أن مدینة  ،32، كما كانت تصل إلیها نس�ة مهمة من األسماك المجففة من مدینة جیني31الرحمة"

، كما أن نهر النیجر كان هو 33َكْوَكْو، كانت هي األخرى، من المدن السودان�ة التي تزخر بثروة سمك�ة مهمة

، في هذا الصدد، �قول الشر�ف اإلدر�سي عن 34اآلخر، قد ح�ا أهل السودان الغر�ي بثروة سمك�ة هائلة منذ القدم

من السمك وضروب من الحیتان الك�ار والصغار ومنه طعام أكثر السودان "وفیـ[ـه] أنواع نهر النیجر: 

 .35یتصیدونه و�ملحونه و�ذخرونه وهو في نها�ة السمن والغلظ"

وحسب المعلومات التي استقیناها من كتاب (تار�خ الفتاش في ذكر الملوك وأخ�ار الجیوش وأكابر الناس)، 

م، فإن حرفة صید السمك، كانت تمارسها 1593ه/1002ى سنة للقاضي محمود كعت التن�كتي الوعكري، المتوف

"كانوا یجتمعون على  ، وهكذا،36"أهل ُكْرِمَن من الزَّناَِّج�َّة َ�اِش َفْرَم"فئة تسمى في اللسان المحلي السوداني بـ 

ط�ات . إلى جانب هذه المع37موضع من ال�حر �سمى َسْنِشْرُكْي في اصط�اد حیتان [ُ�طلق علیها اسم] ُدْع"

"أفاض هللا البركة في برها و�حرها في أوائل دولة ج�ش النادرة، �فیدنا القاضي آنف الذكر، �أن حاضرة تن�كت 

موالنا أحمد [المنصور الذهبي]، وأكثر الخیر فیها حتى كاد الناس ینسون دولة سنغي (...) وأكثر هللا الحیتان 

 . 38حیتان"في ال�حور، و�تصید فیها الص�ادون ما ال �حصى من ال

وهناك إشارة أخرى، عند الرحالة والمؤرخ اإلس�اني لو�س دیل مارمول كر�اخال، یتحدث من خاللها عن 

استخدام أهل السودان الغر�ي لألسماك في غذائهم، حیث ذكر أن أنهار �الد السودان الغر�ي، كانت تع�ش فیها 

ا، كانوا یتناولونها إما طر�ة أو �عد تجف�فها، وكانوا ، وهكذ39كم�ات وافرة من األسماك، المختلفة األحجام واأللوان

، إال أن ما ین�غي 40أ�ضا �صدرون جزًء منها إلى الشمال األفر�قي، فت�اع في أسواقهم �أثمان جد مرتفعة

مالحظته، في هذا الس�اق، والتأكید عل�ه، هو أن األسماك األكثر انتشارا واستهالكا في حاضرة تن�كت و�ادیتها، 

، كما �سمیها ابن المختار حفید القاضي 41"الحوت ال�ا�س"أو  لمناطق المصاق�ة لها، هي األسماك المجففةوحتى ا

حیث كانت هذه النوع�ة من األسماك، ت�اع في كل أرجاء �الد السودان  محمود كعت التن�كتي الوعكري،

 .43الكسكس، واألرز، وكانت تستعمل في إعداد الكثیر من األط�اق والوج�ات، مثل: 42الغر�ي

 : الحبوب وال�قول�ات3

تفید مجموعة من المعلومات المصدر�ة المتوافرة، أن الحبوب وال�قول�ات �أنواعها المختلفة، كانت هي 

، في هذا الصدد، أشار الرحالة 44األخرى، من المواد االستهالك�ة الرائجة و�وفرة، في حاضرة تن�كت و�ادیتها

، 45ان الفاسي، إلى أن حاضرة تن�كت والنواحي القر��ة منها، تتمیز بوفرة الحبوبالمغر�ي الحسن بن محمد الوز 



 

 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

م2021/  السادسالعدد   

335 

. و�ظهر من إشارات الرحالة والمؤرخ اإلس�اني لو�س دیل مارمول كر�اخال، أن 47، والشعیر، والدُّخن46واألرز

الذي �قع غرب ، كما أن إقل�م جو�ر 48حاضرة تن�كت كانت أ�ضا تنتج كم�ات وافرة من القمح والذرة والشعیر

مملكة گاو، والتي ی�عد عنها بنحو مائة فرسخ، كان ینتج كثیرا من الذرة وكم�ة مهمة من األرز الرف�ع الجودة، 

ونفس الشيء أ�ضا ینطبق على إقل�م گاو الذي ی�عد عن حاضرة تن�كت بنحو مائة وخمسین فرسخا، كان هو 

 .49الجیداآلخر، یوفر للحاضرة المذكورة كم�ات هامة من األرز 

واستنادا على ما ذكره أحد اإلخ�ار�ین السودانیین، فإن الحاضرة المذكورة والمناطق المحاذ�ة لها، كانت 

. ومما تمدنا �ه المصادر أ�ضا، هو 50تنتشر فیها خالل القرن السادس عشر، مزارع متخصصة في زراعة األرز

نواحي حاضرة تن�كت، حیث �فیدنا رجل  أنه في القرن السا�ع عشر، كان األرز یزرع على نطاق واسع في

م، یدعى الحاج عبد السالم الشابیني، أنه رأى 1787مغر�ي، من مدینة تطوان، زار حاضرة تن�كت مع والده عام 

. ونالحظ من خالل �عض 51األرز یزرع في كل وقت، ف�عض األرز كان یزرع، في حین كان یجنى اآلخر

ادیتها، كان یزرع فیها أ�ضا الفول، و�الض�ط في شهر مارس، صح�ح المصادر التار�خ�ة، أن حاضرة تن�كت و�

، 54، والذرة الب�ضاء53، كما كانت تزرع فیها ال�شن52أن ثماره قصیرة الحجم، ولكنها ملیئة �الحبی�ات

"دقٌّ مزغٌب یدرس فیخرج منه شب�ه حب الخردل أو أصغر، وهو ، والفوني، واألخیر، ع�ارة عن 55والفاصول�اء

 .  56ثم �طحن ثم �عجن و�ؤكل" أب�ض �عسل

وحس�ما یذكر أحد المؤرخین السودانیین، و�تعلق األمر هنا �مؤرخ حاضرة تن�كت عبد الرحمن السعیدي، 

، و�االستناد على �عض 57فإن الحاضرة المذكورة ونواحیها، كانت تعرف استهالك الدُّخن وعلى نطاق واسع

ة من ِقبل المغار�ة، والط�قة المترفة التن�كت�ة، وقد كان المغار�ة الجزئ�ات المصدر�ة، فإن القمح كان �ستهلك خاص

هم من أدخلوه إلى �الد السودان الغر�ي، وزرعوه �القرب من حاضرة تن�كت، ثم نقله �عض المزارعین إلى أر�اض 

كان "، الذي 58جیني وض�عات گاو، ولكن أغلب القمح المستهلك في الحاضرة المذكورة، كان �ستورد من المغرب

. ونستشف بجالء من خالل ب�انات األب والمستكشف الفرنسي 59�ملك [وقتذاك] فائضا في إنتاجه الفالحي"

أوگوسطان بروسبیر هاكار، أن حاضرة تن�كت و�ادیتها كانت تتمتع في أواخر القرن التاسع عشر بثروات مهمة، 

ذلك ما تتعرض له الحاضرة، من  ومنتوجات متنوعة، من حیث أنواع الحبوب وال�قول�ات، وقد ساعدها في

أشهر في السنة، وهو ما انعكس �اإلیجاب على أنشطتها  8أو  7ف�ضانات لمدة طو�لة، تتراوح ما بین 

. ومن بین تلك المنتوجات المتمیزة، التي تتمتع بها الحاضرة المذكورة، نجد األرز �مختلف أشكاله 60الفالح�ة

خن، بنوع�ه وألوانه، والذي �شرع في حصاده في شهر ن ونبر، و�نتهي في شهر دجنبر، ثم هناك أ�ضا زراعة الدُّ
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، كما أن الحاضرة تنتج أ�ضا كم�ات هامة من القمح، فرغم تواضع جودة 61األسود واألب�ض، الكبیر والصغیر

 .62األخیر، إال أنه كان �مد السكان المحلیین �الخبز

س لمعظم سكان حاضرة تن�كت و�ادیتها، یتجلى وجدیر �اإلشارة، في هذا الس�اق، إلى أن الغذاء الرئ�

خن واألرز، حیث ال تنتج الحاضرة المذكورة سوى القلیل من الحبوب، أو ال تنتجها على  �األساس في مادتْي الدُّ

. وغال�ا ما كانت تصل كم�ات 63اإلطالق، إذ یتم استیرادها من مناطق عدیدة، مثل: ج�م�اال، وجني، وك�سو

، ومما ین�غي لفت النظر إل�ه، بهذا 64ع الدُّخن واألرز، من منطقة كا�ارا في نونبر ودجنبرهائلة من جم�ع أنوا 

، على أن ما �سترعي انت�اهنا أكثر، 65الشأن، هو أن مادة القمح كانت تشكل غذاًء ممیزا للط�قة الغن�ة والم�سورة

خن والذرة الب�ضاء، تعتبر من أهم المنتو  جات التي استهلكها سكان �الد السودان في هذا ال�اب، هو أن حبوب الدُّ

الغر�ي، �ما فیها سكان حاضرة تن�كت و�ادیتها، منذ العصور الوسطى إلى الیوم، وهي تحتل القائمة األولى في 

المنتوجات المحل�ة، وتغطي مساحة واسعة من األراضي المزروعة في ال�الد السودان�ة، وال تتطلب نس�ة كبیرة من 

 .66الغذاء األساسي لمعظم سكان �الد السودان الغر�يالتساقطات، وتعتبر 

و�تعلق األمر هنا بب�انات الرحالة والصحفي و�فیدنا مصدر آخر، خامل الذكر، �عید عن كل إشارة، 

حاضرة تن�كت و�ادیتها كانت تعرف استهالك الفرنسي ألبیرت فیل�كس دو�وا، الذي یخبرنا �صفته شاهد ع�ان، أن 

وتحدیدا خالل أواخر القرن التاسع عشر، مثل النوع المسمى في اللسان المحلي السوداني  �عض الحبوب الغر��ة،

، هذا األخیر، كان �ستعمل منذ ذلك الوقت إلى اآلن، وعلى نطاق واسع، كبدیل 68أو "الكاسافا" 67بـ "المانیوك"

من البذور، تستهلك هي  للقمح في مجمل بلدان الغرب األفر�قي، عالوة على "المانیوك"، نجد أ�ضا نوعا آخر

، وهذه األخیرة، هي ع�ارة 69األخرى، �ك�ف�ة أو �أخرى، �طلق علیها في اللسان المحلي السوداني اسم "الكار�تي"

 .70عن حبوب صغیرة جدا، َ�صنع منها سكان �الد السودان الغر�ي عادًة نوعا من الز�دة

 : الز�وت4

هر أن ز�ت الز�تون وصل �كم�ات قلیلة جدا إلى حسب ما ت�سر االطالع عل�ه من مصادر ومراجع، �ظ

حاضرة تن�كت و�ادیتها، وتحدیدا من جهة الشمال، في بدا�ة العهد المغر�ي، و�صفة عامة فالطبخ �الز�وت لم �كن 

، رغم أن شجر الز�تون كان موجودا في هذه المناطق السودان�ة، ومما یؤكد هذا 71معروفا في �الد السودان الغر�ي

ورد عند محمد بن محمد المفتي مرح�ا، في مخطوطه الموسوم بـ (التار�خ الخاص �التواتر)، حیث ذكر أكثر، ما 

أن شجر الز�تون كان كثیرا في مدینة سهل، إحدى مدن �الد السودان الغر�ي، فقد أشرف على زراعته اإلمام عبد 

وٕاذا كانت ، 72رع ألفا وثمانمائة شجرة ز�تون هللا األندلسي، الذي تولى مهمة أمیر المدینة في عهد ُسنِّ علي، فقد ز 
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هذه اإلشارات التي أفادنا بها صاحب مخطوط (التار�خ الخاص �التواتر)، قد أكدت لنا وجود شجر الز�تون في 

�الد السودان الغر�ي، نملك إشارات أخرى أ�ضا، تفید �أن سكان هذه ال�الد كانوا �ستخرجون من حبوب ن�ات 

 .73الز�ت لصناعة الحلو�ات أو �ستهلك م�اشرة""السمسم أو الجلجالن 

 والملح : التوابل والبهارات5

اعتمادا على رصیدنا البیبلیوغرافي، �مختلف عناصره، �مكننا القول إن التوابل والبهارات، كانتا من ضمن 

تنوعة؛ المواد التي حرص سكان حاضرة تن�كت و�ادیتها، على إدخالها في تحضیر مجمل أطعمتهم وأط�اقهم الم

وذلك من أجل تحسین مذاقها ونكهتها، في هذا الخصوص، یخبرنا األب والمستكشف الفرنسي أوگوسطان 

. 74بروسبیر هاكار، أن مجمل أسواق حاضرة تن�كت و�ادیتها، كانت ت�اع فیها مختلف أنواع التوابل والبهارات

، 75د مرتفعة في الحاضرة المذكورةو�ظهر من مؤشرات مصدر�ة أخرى، أن أسعار التوابل والبهارات، كانت ج

 .76�ستوردونها من المغرب ال�احثون عن الثروة آنذاك، ،وغال�ا ما كان تجار تن�كت

"العنصر المحرك األساسي للتجارة ومن اإلشارات التي البد من تسجیلها، في هذا اإلطار، أن الملح 

تن�كت �صفة خاصة، و�الد السودان الغر�ي ، كان من أهم المواد التي أقبل علیها سكان حاضرة 77الصحراو�ة"

"ور�ما بلغ الملح في دواخل بلد ، في هذا الشأن، �قول أبو القاسم بن حوقل النصیبي: 78�صفة عامة، أ�ما إق�ال

�حیلنا إلیها أكثر من شاهد، األخیرة، وهذه المالحظة  ،79السودان وأقاص�ه ما بین مائتین إلى ثالثمائة دینار"

)، في هذا الخصوص، أن ق�مة الملح في Madhu Pannikarرخ الهندي مادهو �ان�كار (حیث یخبرنا المؤ 

. و�ما أن الحاضرة المذكورة و�ادیتها، ال تنتج على اإلطالق 80حاضرة تن�كت و�ادیتها، تكاد تفوق ق�مة الذهب

لمتنوعة، وأش�اء مادة الملح، التي تستعمل كثیرا في تحضیر السمك المجفف، وفي إعداد العدید من األط�اق ا

، على شكل ألواح، من مناطق 81الثمینة جداالنادرة و  أخرى كثیرة، وهكذا، كانت حاضرة تن�كت تستورد هذه المادة

 .82مجاورة، وتحدیدا من مملحة تغازة الشهیرة، التي تقع في قلب الصحراء الكبرى 

 : الخضر6

والمستكشف الفرنسي أوگوسطان یتضح من خالل �عض الشهادات المصدر�ة، وخاصة ما ذكره األب 

، األمر الذي حدا �أحمد بن 83بروسبیر هاكار، أن الخضر لم تكن تستهلك �كثرة في حاضرة تن�كت و�ادیتها

أم�ارك بن محمد، الملقب بـ (بلعراف التْكني)، أن ینتقد أهل حاضرة تن�كت، لعدم اهتمامهم �غرس األشجار أو 

، ومع ذلك، تشیر 85، روح �الد السودان الغر�ي وقل�ه84ا عن نهر النیجرالزراعة، رغم أن �الدهم ال ت�عد كثیر 



 

 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

م2021/  السادسالعدد   

338 

، أما 86�عض الكتا�ات الفرنس�ة، إلى أن الخضر كانت موجودة في أسواق حاضرة تن�كت، والمناطق القر��ة منها

 . 88، و�رجع السبب في ذلك، على ما �ظهر، إلى أن اإلق�ال علیها، كان ضع�فا جدا87أثمانها فكانت جد متدن�ة

تنتج مجموعة من الخضراوات، و�جمل بنا التذكیر، في هذا المقام، أن مزارع حاضرة تن�كت و�ادیتها، كانت 

، والجزر، والفجل، 92، وال�اذنجان91، والثوم90، والملوخ�ة89مثل: القرع، والفاصول�اء، والكرنب، واللفت، وال�صل

الطماطم في حاضرة تن�كت و�ادیتها، فغال�ا ما كانت . وأمام ندرة 96، والخ�ار95، والخص94، وال�طاطا93والقرنب�ط

، ومما تجدر اإلشارة إل�ه، في ختام هذه 97تستورد كم�ات معتبرة منها، من �عض المناطق المغر��ة أو األورو��ة

النقطة، هو أن المغار�ة قد جلبوا إلى مزارعهم في تن�كت وگاو، أصنافا متعددة من الخضراوات، لم تكن معروفة 

 .99، والحوامض98، مثل: القرع الصغیر، وال�قدونس، والنعناع المروي، وال�قولمن قبل

 : الفواكه والتمور7

تخبرنا المعلومات التي وفرتها المصادر التار�خ�ة، أن �ساتین حاضرة تن�كت و�ادیتها، كانت تنتج كم�ات 

. في المقابل 100والقشرة الب�ضاءهائلة من ال�طیخ األب�ض، واألصفر، وقل�ال من الشمام، ذي اللون األخضر، 

، كما أن ال�طیخ األحمر أو ما �سمى في اللهجة المحل�ة 102والرمان من المغرب 101كانت تستورد البرتقال

، هو اآلخر، قد وصل إلى الحاضرة المذكورة، في نها�ة القرن السادس عشر kankani(103التن�كت�ة بـ "كانكاني" (

 .105األكثر شعب�ة في تلك ال�الد السودان�ة، وأص�ح الفاكهة 104عن طر�ق المغار�ة

و�تضح من خالل �عض المعط�ات التار�خ�ة، أن حاضرة تن�كت و�ادیتها كانت تصلها كم�ات معتبرة من 

، وعادًة ما كانت التمور تأتي إلیها من واحات الصحراء 107، على رأسها النوع المسمى (بوسكري)106التمور

)، في كتا�ه الموسوم (جؤدر Ismael Diadié Haïdara�ادیي حیدرة (. و�خبرنا ال�احث إسماعیل د108المغر��ة

�اشا وحملة المنصور إلى �الد السودان)، أن ج�ش أحمد المنصور الذهبي قد نقل معه إلى �الد السودان الغر�ي 

نت . إضافة إلى هذه الشواهد المصدر�ة، نملك إشارات أخرى عدیدة، تفید �أن الفواكه الجافة، كا109عجین التمر

، و�ظهر أن هذه المواد 110معروفة هي األخرى، في هذه الحاضرة السودان�ة، و�خاصة التین المجفف والز�یب

 .111كلها، كانت تصل إلى الحاضرة المذكورة، من مدینة فاس المغر��ة

 : المكسرات8

مواد یتبین من خالل مجموعة من المؤشرات المصدر�ة األورو��ة، أن المكسرات كانت هي األخرى، من ال

، 113، والبندق112التي أقبل علیها سكان حاضرة تن�كت و�ادیتها إق�اال كبیرا، ومن أبرز هذه األنواع، نجد: الفستق

 .115، واللوز114والفول السوداني



 

 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

م2021/  السادسالعدد   

339 

 : الن�اتات والثمار واألعشاب البر�ة9

تجمع مختلف المصادر التي تعرضت �اإلشارة إلى تار�خ �الد السودان الغر�ي وحضارته، أن الن�اتات 

واألعشاب والثمار البر�ة، كانت من بین المواد التي اقتات علیها إنسان حاضرة تن�كت و�ادیتها، في أثناء فترات 

و�ظهر أن لجوء إنسان الحاضرة المذكورة، إلى  المسغ�ة، والجائحة، واألزمات الغذائ�ة، وحتى في الفترات العاد�ة،

تناول مثل هذه األطعمة "القحط�ة"، كان نتیجة الظروف الطب�ع�ة الصع�ة، وأ�ضا �سبب العوامل المناخ�ة القاس�ة، 

التي تعرفها هذه الحاضرة السودان�ة، من حین آلخر، وهو ما جعل إنسان حاضرة تن�كت و�ادیتها، یلجأ تحت 

و�دون أدنى تفكیر، إلى غیر المعتاد في المأكول والمشروب، من أجل مصارعة الجوع، ومقاومة تأثیر الجوع، 

 الموت. 

وتورد �عض المصادر الجغراف�ة العر��ة، أن جل المناطق الواقعة في �الد السودان الغر�ي، كانوا �ستهلكون 

الجانب، �قول ابن فضل هللا العمري: �عضا من ثمار األشجار البر�ة، غیر القابلة لألكل واالستهالك، في هذا 

"وتطلع عندهم أشجار بر�ة ذوات ثمار مأكولة مستطا�ة فیها شجر �سمى نادموت �حمل مثل القواد�س في 

، و�ضیف 116كبرها، وفي داخلها شب�ه دقیق الحنطة ساطع الب�اض ُمز لذیذ (...) وهو یدخر عندهم لألكل"

ید الدكالي المغر�ي، الذي �ظهر أنه سكن �الد السودان الغر�ي، نفس المؤلف، على لسان الشیخ أبو عثمان سع

، أن سكان هذه المناطق السودان�ة، كانوا �قتاتون على ن�ات بري �سمى 117مدة تر�و على خمسة وثالثین سنة

"عروق رقاق (...) طعمها شب�ه �القلقاس لكنه ألذ من القلقاس، وهو یزرع "القافي"، وهذا األخیر، ع�ارة عن 

 .118الخالء"في 

وحسب معلومات ال�احث محمد بنشر�فة، فإن القافي كان �فضله أهالي �الد السودان الغر�ي على سائر 

"و�ستخرجون من هذه األرض ح�ات ، ولدینا إشارة أخرى، أوردها الرحالة ابن �طوطة �قول فیها: 119الطعام

طحنوها وصنعوا منها ش�ه االسفنج وقلوه كالفول، ف�قلونها و�أكلونها، وطعمها كطعم الحمص المقلي، ور�ما 

، و�ستشف من معلومات ابن المختار، 120�الَغرتي، والَغرتي، هو تمر كاإلجاص شدید الحالوة مضر �األبدان"

المستقاة من كتا�ه (تذكرة النس�ان في أخ�ار ملوك السودان)، أن ن�ات السلق بنوع�ه األحمر واألصفر، كان من 

، وكان هذا الن�ات 121تي اقتات علیها إنسان تن�كت، وسكان �الد السودان الغر�ي عامةضمن المواد الن�ات�ة، ال

 .122ی�اع للتجار �أثمان عال�ة

�اإلضافة إلى ما س�قت اإلشارة إل�ه أعاله، یخبرنا المستكشف والمترجم اإلس�اني كر�ستو�ال بینیتیث 

ثمار البر�ة، منها على وجه الخصوص النوع گونثالیث، أن فئة من سكان حاضرة تن�كت، كانوا یتناولون �عض ال
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المسمى بـ "جوز الزنج"، الذي �سم�ه أهل تن�كت بـ "ُگوُرو"، ورغم أن طعم هذا األخیر مر�ر �عض الشيء، إال أن 

، و�حدثنا المستكشف اإلس�اني آنف الذكر، أن سعر هذا 123سكان تلك الحاضرة �ستهلكونه، بین الفینة واألخرى 

، وهي العملة الرائجة یومذاك، في هذه 124یتقلب دائما بین مائة ومائة وخمسین من الودعالنوع من الثمار، 

، وهكذا، كانت تصل هذه الثمرة البر�ة إلى تن�كت، وتعرض للب�ع في أسواق الحاضرة 125المناطق السودان�ة

جودتها وطراوتها؛ المذكورة، مغلفة جیدا �أوراق خضراء، كما كان یتم رشها �استمرار �الماء، حتى تحافظ على 

 . 126ألنها في حالة إذا ما تركت بدون رش �الماء، تص�ح حینها صل�ة، وتفقد مذاقها ورائحتها

وحسب إحدى اإلشارات التار�خ�ة، التي دّونها األب والمستكشف الفرنسي أوگوسطان بروسبیر هاكار، فإن 

لى �عض األعشاب والثمار البر�ة، غیر القابلة فقراء حاضرة تن�كت خالل القرن التاسع عشر، كانوا َیَتَغذَّْوَن ع

لالستهالك ال�شري، والتي ال تأكلها عادًة إال الماش�ة؛ وذلك ألجل سد الرمق، ومقاومة الجوع وأهواله، ومنها على 

سبیل المثال ال الحصر، عش�ة تدعى "الداني"، هذه العش�ة، كان فقراء تن�كت �غسلونها، و�جففونها، ثم 

ا كان سكان هذه الحاضرة أ�ضا، �ستهلكون �عض التمور البر�ة، تسمى في اللسان المحلي ، كم127�طبخونها

و�رجح من خالل الب�انات التي تمدنا بها كتا�ات المستكشفین األورو�یین، أن سكان تن�كت و�ادیتها ، 128"تامار�ن"

الروم "ج�سوما"، التي �ش�ه كانوا أ�ضا �ستهلكون ورق التبلدي األص�عي، وطحین تمرته، إضافة إلى أوراق �قل 

، حیث تتمیز �حموضة ال تطاق، كما أن أطفال هذه الحاضرة السودان�ة، یتناولون 129الَكْرَ�ل""مذاقها ثمار ن�ات

 .130ثمار "ُگوْرُ�وْي ُهوُمو"، ذي األشواك الطو�لة الخضراء، والتي تتمیز �مرارة كبیرة جدا

 : الحلو�ات والمملحات واألرغفة10

تجدر اإلشارة، إلى أن فئة قلیلة من ساكنة حاضرة تن�كت الثر�ة، كانت تقبل على تناول في البدا�ة، 

واستهالك �عض األغذ�ة واألطعمة الفاخرة، حیث وصفها المستكشف الفرنسي أوگوسطان بروسبیر هاكار بـ 

 عة، منها:"األغذ�ة الكمال�ة"، وهي في المجمل، ع�ارة عن حلو�ات، ومملحات، وأرغفة، وهي كثیرة ومتنو 

 .131هي ع�ارة عن كعكة تعد �طحین القمح والعسل الكاجي: •

 .132هي أوراق من العجین الناضجة �البخارالِفیَتاِتي:  •

 .133فطائر صغیرة مسطحة، تحضر من األرز المطبوخ في ز�دة الش�ا الِفیْنَتا: •

 .134فطائر صغیرة، على شكل حلقات، تحضر من القمح، محالة �العسل ِمي ُكوْرُ�و ُكوْي: •

 .135الفاصول�اء المقشرة والمطبوخة في الماء الُكوُلو: •

�ْمْبِتي: • خن المتبلة �الفلفل الحار النِّ  .136كو�رات الدُّ
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خن محالة �العسل، تسمى في المغرب بـ (الزمیتة)الِج�ِمیَتا:  •  .137كو�رات الدُّ

 138.حلو�ات القمح المطبوخة في ز�دة الش�ا الُفوْرِمي: •

 .139كعك �حضر من القمح الُتوكاُسو: •

�طلق علیها في المغرب اسم "ال�سطیلة"، وهي ع�ارة عن رقاق من عجین القمح �سمك الورقة،  الُكو�ِّي: •

تنشف �النار الخف�فة، ثم تحشى �اللوز واللحم الناعم، وتغلف �أوراق أخرى، حتى تص�ح على هیئة رغیف 

 .140الخبز، وعندها تقلى �الز�دة، و�وضع علیها دقیق السكر أو �عض العسل

 .141حلوة تحضر �العسل ومن شراب "كوندو"، الذي �ستخرج من الن�ات المسمى "بورگو" لحلوة ُكوْي:ا •

نوع صغیر من ال�سطیلة، مثلث الشكل، �عرف في المغرب �اسم "الفتات"، وكان �قدم في  الِفْطَمة: •

 .142حفالت فطام األطفال

�سمى في المغرب "عین الشواري"، وهو ع�ارة عن عجین، یدخل في تحضیره القمح والز�دة  الكاِتَ�ة: •

 .143)8والب�ض، �قلى في الز�دة، و�غطس في العسل، و�أخذ �عد نضجه شكل رقم ثمان�ة (

 . 144عجین من الذرة، ینضج �النار، و�كون شكله مستدیرا الَحْرَشة: •

وهي ع�ارة عن عجین، مقلي �الب�ض والعسل والسمسم، تؤكل  تسمى في المغرب بـ "ال�غر�ر"، الْقِط�َفة: •

 .145عادًة في ل�الي رمضان

، یتم تناولها 146حلوة تعد بدون خمیرة، تحضر من سمید القمح، أو الذرة، أو األرز، أو الدُّخن الطَّاْوَسا: •

 .147غال�ا مع اللبن، والطَّاْوَسا تعرف في المغرب �اسم "السفة"

�ِمیَتا: • حلوة شعب�ة سودان�ة، شكلها مستدیر، وتحضر �الفول السوداني، ودقیق األرز، والتوابل،  الدِّ

 .148والعسل

كعكة تن�كت�ة شعب�ة، تحضر من دقیق القمح، و�خبرنا في هذا الخصوص الرحالة الفرنسي  َتاُگوالَّ ُكوْي: •

�كت و�ادیتها، سواء )، أن هذه الحلوة تستهلك �كثرة، في حاضرة تنDupuis Yakoubaدو�وي �عقو�ة (

 .149من طرف الط�قة الفقیرة أو الغن�ة

أرغفة صغیرة من القمح، عال�ة الجودة، وهكذا، كانت كان تنتشر في حاضرة تن�كت و�ادیتها،  األرغفة: •

تعجن عجینة هذه األرغفة �الخمیرة، في وعاء طیني واسع، �سمى "لو�و هامفي"، وتترك جان�ا لساعة أو 

سم، تنضج في أفران  25إلى  20النضج، وهذه األرغفة التي یبلغ قطر أكبرها من اثنتین، ل�سمح لها �

 .150مصنوعة من الصلصال، ومجهزة داخل�ا �قطع من الفخار أو الطین المشوي 

أندلسي، -یتبین من أسماء الحلو�ات والمملحات واألرغفة التن�كت�ة، المشار إلیها أعاله، أن أصلها مغر�ي

في هذا الجانب، ذكر الرحالة والطبیب النمساوي هاینر�ش أوسكار لینز، الذي زار تن�كت ونواحیها، في العقد 
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الثامن من القرن التاسع عشر، أن مجمل األطعمة واألشر�ة السودان�ة التن�كت�ة، ال بد أن نلمس فیها جان�ا كبیرا 

كشف والمترجم اإلس�اني كر�ستو�ال بینیتیث گونثالیث، حیث ، وهو ما یؤكده أ�ضا المست151من التأثیر المغر�ي

. والراجح، أن هذه 152أشار إلى أن األطعمة في حاضرة تن�كت و�ادیتها، عادًة ما نجد فیها شیئا من األثر المغر�ي

الحلو�ات والمملحات، وصلت إلى حاضرة تن�كت و�ادیتها �صفة خاصة، و�الد السودان الغر�ي �صفة عامة، عن 

"ومما یلفت النظر حقا التنوع الواضح ق المغار�ة واألندلسیین، في هذا الس�اق، �قول ال�احث محمد الغر�ي: طر�

في أصناف الحلو�ات التي عرفها السودان في العهد المغر�ي، ول�س من الصعب مقارنة كل نوع منها �ما كان 

 .153یوجد في األندلس والمغرب"

 : الخبز11

الغذائ�ة، التي اعتمد علیها سكان حاضرة تن�كت و�ادیتها، في وج�اتهم الغذائ�ة كان الخبز من بین المواد 

المتنوعة، و�ظهر حسب �عض الب�انات والمؤشرات التار�خ�ة، أنه كان حكرا فقط على الساكنة الم�سورة 

 .155، وغال�ا ما كانت هذه الساكنة الثر�ة، تتناول الخبز المصنوع خاصة من الشعیر154والغن�ة

 األشر�ةثان�ا: 

 : الماء1

األكثر انتشارا بین  تتفق جل المصادر التي اهتمت بتار�خ �الد السودان الغر�ي وحضارته، أن األشر�ة

سكان حاضرة تن�كت و�ادیتها، في الفترة الزمن�ة التي تقدم ذكرها سا�قا، كانت تتمثل أساسا في الماء ال غیر، 

"�فعل تحر�م الشر�عة حیث یخبرنا في هذا الصدد األب والمستكشف الفرنسي أوگوسطان بروسبیر هاكار، أنه: 

ان المحلیین �كتفون فقط �شرب الماء، الذي �حتفظون �ه غال�ا في اإلسالم�ة شرب ومعاقرة الخمور، فإن السك

 .157، أو في أواني من ثمار قرع العسل156جرار طین�ة كبیرة"

 : الحلیب ومشتقاته2

�عتبر الحلیب ومشتقاته، من أبرز المواد االستهالك�ة، التي كان یتناولها سكان حاضرة تن�كت و�ادیتها، 

تشفه بوضوح تام، من خالل الشهادات المصدر�ة المحل�ة السودان�ة، وحتى وعلى نطاق واسع جدا، هذا ما نس

األجنب�ة. ومن األهم�ة �مكان أن نورد، في هذا المضمار، شهادة الرحالة المغر�ي الحسن بن محمد الوزان 

، وحسب 158"اللبن والسمن �ستهلكان �ك�ف�ة مفرطة [في حاضرة تن�كت و�ادیتها]"الفاسي، الذي ذكر أن 

الب�انات التي استقیناها من القاضي محمود كعت التن�كتي الوعكري، فإن الحلیب ومشتقاته، كانا �شكالن غذاًء 
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"وأخبرني شیخنا الفق�ه الصالح َبَر رئ�سا للساكنة التن�كت�ة، في هذا الجانب، �قول على سبیل المثال ال الحصر: 

َلْنِكيُّ أنهم اشتروا معزة واحدة حال�ة وتع�ش بلبنها جم�ع أهل بیتهم، وهم خمسة عشر نفسا، ور�ما ت�قى  السِّ

 . 159من لبنها شيء، فتبیت ف�ضر�ونه و�خرجون الز�د منها"

وفي المنحى نفسه، قال مؤرخ حاضرة تن�كت عبد الرحمن السعیدي، إن أْسك�ا األمین ابن أْسك�ا داوود، 

، وفي 160ات، �قسم أل�انها لهم أ�ضا حتى فرج هللا عنهم""ألف �قرات حال�كان �قدم لفقراء وضعفاء �اد�ة تن�كت: 

الصدد ذاته، �حدثنا المستكشف الفرنسي دو�وي �عقو�ة، أن الحلیب كان �صل إلى الحاضرة المذكورة كل یوم، في 

الص�اح والمساء، وكان البدو الرحل هم الذین �قومون بتوز�ع الحلیب، و��عه في مختلف األسواق والشوارع 

. وحسب نفس المؤلف، فإنه من 161، ومن مختلف األصناف، فهناك حلیب األ�قار، والنعاج، والماعزالتن�كت�ة

وقت آلخر، �أتي هؤالء البدو الرحل أ�ضا إلى حاضرة تن�كت، لب�ع الز�دة الذائ�ة التي تستخدم غال�ا في الطهي، 

اضرة المذكورة نوعا من الجبن، �سمى تسمى هذه األخیرة في اللسان المحلي التن�كتي بـ "گازي"، كما تستهلك الح

في اللسان المحلي بـ "ُدوْن"، و�ستخدمه األورو�یون في أحایین كثیرة، في إعداد أط�اق معینة، وخاصة في حالة 

 .162عدم وجود الجبن الحق�قي

ونالحظ من خالل �عض المصادر اإلس�ان�ة، أن الفقراء والمعوز�ن في الحاضرة المذكورة، والتي تصفهم بـ 

"الط�قة البرولیتار�ة"، كانوا �ستع�ضون عن الز�دة العاد�ة، التي كانت محتكرة فقط، من ِقبل العائالت الغن�ة، بز�دة 

، وهذه األخیرة، كانت تستخرج من شجرة 163أخرى ن�ات�ة، أقل جودة من األولى، أطلقوا علیها اسم "بیرلینگا"

"�قومون بإجراء شق في تلك تلك الز�دة، فهي كالتالي:  موجودة عندهم، في كل ناح�ة، أما طر�قتهم في استخراج

الشجرة، و�ضعون تحت المكان المشقق وعاًء من الطین أو من الخشب، ثم یتساقط فیها ذلك السائل قطرات، 

و�عد جمعه، یتركونه في إناء لیلة كاملة، حتى یتجمد، و�عد أن �صیر ز�دة، یتم تقس�م األخیرة من طرف تلك 

إلى نصفین، نصف یتركونه ألنفسهم، أما النصف الثاني المت�قي، فیتم ب�عه في األسواق التجار�ة  األسر الفقیرة

 .164التن�كت�ة"

 : الشاي3

�ستفاد من �عض الجزئ�ات المرجع�ة الشاردة، أنه في حاضرة تن�كت و�ادیتها، كانت �عض األشر�ة حكرا 

أهم المشرو�ات الفاخرة، التي أقبلت علیها الفئة  فقط على الفئات الغن�ة، وخاصة مشروب الشاي، الذي كان من

، وهكذا، كان الشاي المعطر �النعناع، هو المشروب الشعبي في �الد السودان 165الم�سورة بنهم منقطع النظیر

الغر�ي، وكان �قدم على الطر�قة المغر��ة الصرفة، عدة مرات في الیوم، ولم تخل جلسة أو سمر من صواني 
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حسب �عض اإلشارات التار�خ�ة، فإن الشاي كان �صل إلى حاضرة تن�كت و�ادیتها من ، و 166الشاي ولوازمه

 .169والذي كان بدوره �ستورده من إنجلترا ،168البلد األقرب إلى السودان الغر�ي ،167المغرب

كما أن أهم مكون من مكونات مشروب الشاي، والذي ال �ستق�م بدونه، وهو السكر، كان هو اآلخر �صل 

، و�الض�ط من 171ومنطقة سوس 170وادي نون  تن�كت و�ادیتها من الجنوب المغر�ي، وتحدیدا منإلى حاضرة 

"و�قصد تیوت، الواقعة في نواحي مدینة تارودانت، في هذا الخصوص، �قول الحسن بن محمد الوزان الفاسي: 

ي أن السكر . و�حدثنا ال�احث محمد الغر�172تیوت كثیر من تجار فاس ومراكش و�الد النیجر لشراء السكر"

أدخله المغار�ة، وزرعوه في األماكن المرتفعة الجافة، المتوسطة األمطار، و�القرب من نهر النیجر، وكانت زراعته 

إحدى االختصاصات المعروفة للمهاجر�ن من غرناطة، ولكن لم �قع استخراج مادة السكر من القصب؛ ألن هذه 

 .173المادة ظلت دائما على الئحة الواردات

 القهوة: 4

�ظهر عند قراءة مختلف المصادر والدراسات، التي تعرضت �اإلشارة إلى تار�خ �الد السودان الغر�ي 

أن مشروب القهوة قلیل ما �ستهلك في حاضرة تن�كت، والمناطق المصاق�ة لها، والسبب راجع �األساس وحضارته، 

خالل �عض اإلفادات التار�خ�ة، المتناثرة هنا . ومع ذلك، یتبین من 174إلى قلة البن وندرته في الحاضرة المذكورة

، وغال�ا ما كانت مادة القهوة تصل إلى 175وهناك، أن مشروب القهوة كان محتكرا فقط بین األغن�اء وعل�ة القوم

 .176أثر�اء تن�كت من واحة توات

 : عصائر ومشرو�ات5

یث، أن �عض العائالت الفقیرة �ستشف من ب�انات المستكشف والمترجم اإلس�اني كر�ستو�ال بینیتیث گونثال

في حاضرة تن�كت و�ادیتها، والتي ال تستهلك إطالقا مشروب الشاي أو القهوة، لظروفها االقتصاد�ة الصع�ة 

، وهذه األخیرة 177استعاضت عنهما �عصیر محلي خاص، �ستخرج من ثمار جوز الكوالوالمزر�ة، نجدها قد 

. و�بدو 178وال تزال تستعمل، لتخفف التعب، وللتغلب على العطشمنشط معتدل، �حتوي على الكافیین، وقد كانت 

حسب �عض المرو�ات التار�خ�ة المتداولة، أن الجال�ة المغر��ة في حاضرة تن�كت و�ادیتها، استفادت كثیرا من 

ثمرة التوت الوحشي القزم، ذي الحموضة الكبیرة، في صنع �عض المشرو�ات والعصائر، وهكذا، كانوا �حضرون 

وٕالى جانب ما سبق ذكره، كان السودانیون �صنعون . 179�ا بخلط عصیر ذلك التوت مع السكر أو العسلمشرو 

أ�ضا أنواعا أخرى، من المشرو�ات الساخنة وال�اردة، حیث وجدت حول المستنقعات أعشاب عرفت منذ القد�م 
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كوندو" هذا �شرب مع �طعمها القر�ب من الشاي، ومن ضمنها عش�ة "كوندو" الشبیهة �األسل، وكان شاي "

 .180الحلیب، بخالف الشاي األخضر المستورد

 : أشر�ة مختمرة6

یتضح من خالل مجموعة من اإلشارات الشاردة، في المصادر السودان�ة والفرنس�ة، أن سكان تن�كت 

د السودان و�ادیتها، كانوا یتناولون �عضا من األشر�ة المختمرة، ل�ال ونهارا، فهذا عبد الرحمن السعیدي، مؤرخ �ال

ْي]، بّدلوا الغر�ي، یذكر أن �عض أهالي تلك المناطق  "قرب انقراض دولتهم وزوال مملكتهم [�قصد مملكة ُسغِّ

 .181نعم هللا كفرا وما تركوا أش�اًء من معاصي هللا تعالى إال ارتكبوها جهرا من شرب الخمر ونكحة الذكور"

كثرة الیهود في �الد السودان الغر�ي، خالل القرن السادس  واستنادا على ما ذكره أحد المؤرخین المغار�ة، فإن

عشر، كان من نتائجه شیوع شرب الخمر بین السكان السودانیین، الذي اعتصر حینها من العنب والتین 

. و�بدو من إشارة أخرى، أن السودانیین حتى في العهد المغر�ي، كانوا یتناولون الخمر، سرا وعالن�ة 182والبلح

 . 183لوغا كان �شرب الخمر شاهرا ظاهرا ل�ال ونهارا" "حتى أن ج�ش

األب والمستكشف الفرنسي أوگوسطان بروسبیر هاكار، فإن الخمر كان شائعا بین سكان  وحسب معلومات

حاضرة تن�كت والقرى المجاورة لها، في القرن التاسع عشر، حیث أشار إلى أن هناك مشرو�ا محل�ا �ستهلك �كثرة، 

خن، أو العسل، أو س�قان النجیل�ة، المعروفة في اللسان التن�كتي بـ "الكوندوهذا األخیر، كان  -یتم إعداده من الدُّ

، إضافة إلى هذا 184هاري"، وتعتقد الساكنة المحل�ة �أن هذا المشروب، �كون أكثر متعة وفائدة حینما �سّكر

ألب سابق الذكر، هذا المشروب، هناك أ�ضا مشروب آخر، مسّكر ومنعش في اآلن ذاته، حسب شهادة ا

المشروب، �صنع من قصب السكر، حیث �حتوي ساق هذا القصب األحمر اللون على عصیر، من خالله یتم 

. وفي االتجاه ذاته، كان �عض سكان حاضرة تن�كت و�ادیتها في عهد السنغاي 185إعداد ذلك المشروب المسّكر

ْي، �صنعون من "الفوني"، وهو حب شب�ه �الخرطال، شراب منعش ومسكر، في نفس اآلن، وقد أ�طل  أو ُسغِّ

 .186المغار�ة زراعته في �الد السودان الغر�ي

 المحور الثاني: أهم األطعمة الشائعة في حاضرة تن�كت و�ادیتها

تجمع مختلف الشواهد المصدر�ة، سواء السودان�ة، أو العر��ة، أو األورو��ة، التي تمكنا من جمعها 

تن�كت و�ادیتها، على األقل منذ القرن السادس عشر الم�الدي، كانت تعرف مجموعة واالطالع علیها، أن حاضرة 

من األطعمة الشعب�ة، والتي كانت تقدم كوج�ات رئ�سة، وغال�ا ما شكلت هذه األكالت، أساس النسق الغذائي 

 التن�كتي، ومن بین أهم هذه األكالت المتنوعة، نجد ما یلي:
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 أوال: الكسكس أو "التازو"

، انتشارا 187الكسكس الطبق الوطني المغر�ي، أو ما �سمى في اللسان المحلي التن�كتي بـ "التازو"عرف 

فقط  ،، و�خص هذا الطبق حسب �عض المؤشرات المصدر�ة الملتقطة188كبیرا بین سكان تن�كت و�ادیتها

قراء في الحاضرة المذكورة الموسر�ن التن�كتیین والمغار�ة، ووحدها أ�ام األع�اد والمناس�ات، ما �كون بإمكان الف

و�ادیتها، الحظوة بذلك الترف، وغال�ا ما كان الكسكس في تن�كت �عد بلحم الغنم، أو الماعز، أو الجاموس، أو 

)، المعروف René Caillié. وفي الصدد ذاته، یخبرنا المستكشف الفرنسي ر�ني كایي (189الدجاج، أو السمك

النصراني)، أنه حینما حّل ض�فا على أحد المغار�ة، اسمه سیدي عبد  لدى سكان �الد الب�ظان �اسم (ولد كیّجه

خن بلحم الغنم، وذلك طیلة المدة التي قضاها عنده  هللا، الذي كان حینذاك حاكما لتن�كت، قدم له كسكس الدُّ

 .190ض�فا

 ثان�ا: المرگة معافي

فقط في أ�ام المناس�ات، مثل �عد طبق المرگة معافي من األط�اق التن�كت�ة الفاخرة، حیث یتم تحضیره 

استق�ال الضیوف الممیز�ن، أو في أ�ام الحفالت العائل�ة، كالختان والزواج وغیرهما، وهذا الطبق في األصل، هو 

ع�ارة عن مرق أو صلصة، تحضر �حوالي اثني عشر نوعا من التوابل والبهارات المغر��ة، على رأسها "رأس 

 .191لدهون الحانوت"، �اإلضافة إلى اللحوم وا

 ثالثا: سیناسار

�عتبر طبق سیناسار من األط�اق الممیزة، التي تحضر غال�ا في المناس�ات والحفالت، أو لتكر�م الضیوف. 

هذا الطبق �عد �األرز واللحم والدهون، إضافة إلى اثني عشر نوعا من التوابل والبهارات المغر��ة، وتشیر ال�احثة 

 .192على �عض المصادر األورو��ة والسودان�ة، أن أصل هذا الطبق مغر�يالفرنس�ة مون�ك شاستاني، استنادا 

 بوند�ةرا�عا: قض�ان 

�عد أهل حاضرة تن�كت أ�ضا �اللحم الناضج قض�انا، تسمى عندهم "بوند�ة" من قطع كاملة، من الكتف أو 

 .193مشو�ةالفخذ المشوي، أو من اللحم المجزأ شرائط "س�ال"، أو من لحم الرأس وقوائم األغنام ال

 الجیناناخامسا: 

 .194نوع من النقانق، مختلفة الطولطبق تن�كتي محلي شعبي، هو ع�ارة عن 
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 سادسا: حساء الدون 

خن، أو األرز، أو خل�ط من الثالثة وهو ع�ارة عن حساء، یتألف من طحین القمح، أو �ضاف ، 195الدُّ

ال�احثة الفرنس�ة مون�ك شاستاني، فإن حساء . وحسب ب�انات 196إلیهما الفلفل، والدهن، والتوابل، وجبنة التوارگ

الدون �مكن تناوله كطبق رئ�سي أو كوج�ة خف�فة، �عتمد ذلك على حسب الظروف والوسائل المتاحة، إنه طبق 

منعش ومغذي في الوقت نفسه، كما أن الفت�ات التن�كت�ات المق�الت على الزواج، والالئي یرغبن في ز�ادة وزنهن، 

 .197اللیل �انتظام حساء الدون، في وقت متأخر من عادًة ما �ستهلكن

 سا�عا: هاگا كوري 

هذا الطبق �عتبر من األط�اق المشهورة في حاضرة تن�كت و�ادیتها، وحسب �عض المؤشرات المرجع�ة، 

فأصله یرجع إلى عهد السنغاي، وفي تقدیرنا فهو طبق مغر�ي �امت�از، من حیث ك�ف�ة التحضیر، وطر�قة التقد�م، 

ًة ما �حضر في المناس�ات العائل�ة الكبرى، وغال�ا ما كان �عد �اللحم والتوابل وال�صل، وهذا الطبق معروف وعاد

 .198في المغرب �اسم "الطاجین"

 ثامنا: الفاكوهوي 

هذا الطبق التن�كتي التقلیدي العر�ق، �حظى �شعب�ة كبیرة في أفر�ق�ا جنوب الصحراء الكبرى، غال�ا ما یتم 

خاص، خالل حفالت الزفاف، �حضر إما من الدُّخن، أو األرز المطبوخ في الماء، كما �ضاف تحضیره �شكل 

 .199إل�ه صلصلة أو مرق متبل

 تاسعا: عصیدة َتاُگوالَّ 

، 200تعتبر عصیدة َتاُگوالَّ من األكالت الشعب�ة، التي أقبلت علیها ساكنة حاضرة تن�كت و�ادیتها أ�ما إق�ال

، وحس�ما یذكر أحد 201، تحضر من دقیق القمح، ومرق اللحم، والعسل، والز�دةوغال�ا ما كانت هذه العصیدة

ال�احثین المغار�ة، فإن العناصر األماز�غ�ة التي وصلت إلى �الد السودان الغر�ي �أعداد كبیرة، أسهمت، �ك�ف�ة 

ورة عند األسر أو �أخرى، في إدخال هذه النوع�ة من األطعمة إلى تلك ال�الد السودان�ة، وخاصة منها المشه

 .202األماز�غ�ة في جنوب المغرب

وفي األخیر، فإن ما �مكن تسجیله، في هذا ال�اب، هو أن المطبخ التن�كتي متأثر �شكل كبیر �المطبخ 

منذ القرون الفارطة؛ وذلك نتیجة للتواصل  ،التن�كت�ة-المغر�ي، وهذا ما یبین �الملموس تجذر العادات المغر��ة
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ذه الحاضرة السودان�ة �المغرب، وهكذا، ففي الوقت الحاضر نجد نس�ة مهمة من سكان الثقافي الذي كان له

 . 203تن�كت، حتى أولئك الذین ل�س لهم أي ارت�اط عرقي �المغرب، �طبخون على الطر�قة المغر��ة األصیلة

 المحور الثالث: وسائل وآل�ات الطهي في حاضرة تن�كت و�ادیتها

تن�كت و�ادیتها، العدید من اللوازم، هذه أبرزها: "الهاون" ومدقه من  یتطلب إعداد األغذ�ة في حاضرة

الخشب "تیندي" أو "هینجي" لسحق الدُّخن وتقشیر األرز، وموقد طیني �سمى "ف�ما"، وِقدر طیني آخر �طلق عل�ه 

فو"، �قوم مقام "ِهیَنا ُكوُزو"، المسمى عام�ا من لدن األورو�یین "كاناري"، وِقدر آخر مفعم بثقوب صغیرة "دون

"الكسكاس"، مصنوعة من أعشاب البدو المجدولة، وتوضع فوق "الهینا كوزو"، التي �غلى فیها الماء أو المرق 

ولطحن القمح یتم استعمال حجر�ن، إحداهما كبیرة  .204الموجه بخاره إلنضاج كسكس القمح، أو الدهن، أو األرز

توندي"، واألخرى صغیرة "فوفو توندیجي"، یتم إزالقها �الید فوق وثابتة، تسمى في اللسان المحلي التن�كتي "فوفو 

فرنكات، و�ستقدمان غال�ا من مرتفعات الجنوب، أو من الساحل المغر�ي.  6إلى  5األولى، و�كلف الحجران من 

، كما 205أما الطحین �عرض للبخار في غر�ال من القماش الدقیق، ثم �فتل �الید مكونا حبی�ات صغیرة أو سمیدا

 . 206نجد أن البراد المغر�ي، كان هو اآلخر، حاضرا و�قوة، ضمن معدات المطبخ السوداني

 المحور الرا�ع: جوانب من تقالید المائدة وآداب األكل في حاضرة تن�كت و�ادیتها

�معط�ات عدیدة، حول ما �مكن أن نسم�ه بتقالید المائدة وآداب األكل، في تحفل �عض المصادر األورو��ة 

ن�كت و�ادیتها، ومما أمكن التقاطه من إشارات وشهادات، في هذا الجانب، ما ذكره األب والمستكشف حاضرة ت

الفرنسي أوگوسطان بروسبیر هاكار، حیث أشار إلى أن سكان حاضرة تن�كت و�ادیتها، كانوا یتناولون ثالثة 

سان المحلي التن�كتي بـ "الجیر وج�ات رئ�سة، مختلفة في الیوم، األولى هي وج�ة الفطور، أو ما �سمى في الل

كاري"، هذه الوج�ة، تتناولها الساكنة عند الساعة الثامنة ص�احا، وغال�ا ما كانوا یتناولون فیها �قا�ا وج�ة اللیلة 

السا�قة، أو یتناولون فیها الخبز المبلل في الز�دة والعسل، أو حساء یدعى في اللهجة المحل�ة بـ "الدون"، وهو 

ن الطحین، أو الدهن، أو القمح، والتوابل، ثم وج�ة ثان�ة تدعى "التیركوزي"، أي وج�ة الغذاء، هذه حساء یتألف م

الوج�ة یتناولها سكان حاضرة تن�كت في الساعة الثان�ة والنصف �عد الزوال، وأخیرا وج�ة المساء، أي العشاء، في 

 . 207، ما یتناولون فیها وج�ة "التازو"، أي الكسكسالتاسعة ل�ال، والمسماة في اللسان المحلي بـ "الهاورو"، وعادةً 

وتجدر اإلشارة، إلى أن مما استرعى انت�اهنا، ونحن �صدد التأر�خ لتقالید المائدة وآداب األكل، في حاضرة 

تن�كت و�ادیتها، أن رب المنزل في هذه األصقاع، غال�ا ما كان یتناول طعامه وحده، أو مع ضیوفه، وال تأكل 

. 208زوجها إال في النادر، أما أن تأكل المرأة مع محرم، فهذا لم تعرفه الحاضرة المذكورة وال �ادیتها قطالمرأة مع 
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ومن األمور العجی�ة، في هذا ال�اب، كذلك، هو أن سكان حاضرة تن�كت و�ادیتها، عندما �طبخون شیئا ما، أو 

�حاولون ما أمكن تجنب كل ما من شأنه، حینما �قومون �طحن حبو�هم المتنوعة، فإنهم �أخذون كامل حذرهم، و 

أن �حدث ضجیجا في المطبخ وأركانه، وهكذا، كانوا �عملون على تحر�ك لوازم المطبخ بهدوء �الغ؛ ألن أي 

صوت ثقیل قد �كون مصدر جذب وٕاغراء، �النس�ة للتوارگ المتسكعین، في شوارع وأزقة تن�كت الضّ�قة، ال�احثین 

هناك طرق على ال�اب، غیر مألوف، فإنهم ی�ادرون إلى إخفاء كل تلك األغذ�ة  ، وٕاذا كان209عن وج�ة مجان�ة

واألش�اء الثمینة التي توجد عندهم، بل نجدهم یلجأون إلى حیلة عجی�ة، وهي أن یتخفوا �سرعة عن األنظار، كلما 

لممیت، وحتى إذا أحسوا �غر�ب مر�ب، في غرفة معینة، لمدة طو�لة، مجبر�ن أنفسهم على مواصلة ح�اة الصمت ا

قبلوا �الشخص الطارق، عل�ه أن �علن عن اسمه �صوت عال، ثم عن سبب ز�ارته المشكوك في أمرها، فإذا 

اتضح من كالمه أنه حسن ومقبول، یوجهون إل�ه س�ال من األسئلة األخرى، قبل أن �فتحوا له ال�اب �شكل 

  .210نهائي

 على سبیل الختم:

عرفت خالل مجموع مراحلها التار�خ�ة  ،و�ادیتها تن�كتحاضرة  بإمكاننا القول إن ،ختاما لهذه الدراسة

 الكبرى، تراكما هاما على مستوى العادات الغذائ�ة للساكنة المحل�ة، حیث أسهمت ظروف الحاضرة المذكورة،

�الئم ظروف ونمط  سمة �قساوة البیئة، وصعو�ة المجال، في تشكیل نظام غذائي،الطب�ع�ة والسوسیو مجال�ة، المت

وكما یتضح من خالل الشهادات المصدر�ة المحل�ة واألجنب�ة، فإن موقع حاضرة  .الع�ش في الحاضرة المذكورة

الجیوستراتیجي، أسهم �شكل كبیر في غنى الرصید الغذائي للسكان، وهو ما انعكس �اإلیجاب على المائدة  تن�كت

ر نهر فّ ، و السودان�ة في المصادر المشتتةومن خالل اإلشارات  .التن�كت�ة، حیث نجد تنوعا كبیرا ومهما فیها

 ستفاد من مؤشراتو� ساسه السمك �أنواعه المختلفة.من الساكنة التن�كت�ة، أ شر�حة مهمةالنیجر غذاًء ش�ه یومي ل

سمة �التنوع التي كانت تتمتع بها، والمت ن�ةاستفادت كثیرا من الثروات الحیوا تن�كتأخرى، أن حاضرة  مصدر�ة

وهكذا، استفادت تلك  غنم، و�قر، وماعز، وٕابل. :تتكون من مختلف أصناف المواشي منوالوفرة، حیث كانت 

الساكنة التن�كت�ة، من لحوم وأل�ان ودهون تلك المواشي، الشيء الذي جعل من اللحوم، ومشتقات الحلیب، أساس 

اإلنتاجات  من �عضأ�ضا  تن�كتذكره، استفادت  وما یلیها. إلى جانب ما سلف تن�كتالنظام الغذائي في 

�عض الكتا�ات التار�خ�ة، على  خالل حبوب، وخضر، وفواكه، وثمار، حیث نستشف من :الفالح�ة القلیلة، من

هذه المواد الغذائ�ة  ا منكانت تستهلك �عض المذكورة األقل منذ القرن السادس عشر الم�الدي، أن ساكنة الحاضرة

كم�ات االستهالك الیومي منها، أو حتى إذا كان استهالكها یتم �شكل یومي،  �الض�ط الطب�ع�ة، بید أننا ال نعرف

 أو �شكل مت�اعد زمن�ا.
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 الئحة المصادر والمراجع المعتمدة في ال�حث:

 أوال: المصادر والمراجع والمقاالت �اللغة العر��ة

 : المصادر1

، الشمال�ة والصحراء، مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق أفر�ق�اوصف اإلدر�سي (الشر�ف)،  -

 م.1957هـ/1376، 1[اعتنى بنشره وتصح�حه هنري بیر�س]، الجزائر: مكت�ة معهد الدروس العل�ا اإلسالم�ة، ط.

، [دراسة وتحقیق ز�نب الهكاري، تقد�م لمغربالمسالك والممالك، الجزء الخاص ب�الد اال�كري (أبي عبید هللا)،  -

 .2012، 1أحمد عزاوي]، الر�اط: مط�عة الر�اط نت، ط.

رحلة ابن �طوطة، المسّماة تحفة النظار ابن �طوطة (محمد بن عبد هللا بن محمد بن إبراه�م اللواتي الطنجي)،  -

بیروت: المكت�ة -ش الجو�دي]، صیدا، (جزءان)، [اعتنى �ه وراجعه درو�في غرائب األمصار وعجائب األسفار

 م، [الجزء المعتمد: الثاني].2015ه/1436، 1العصر�ة، ط.

، [تحر�ر وتقد�م حماه هللا ولد تذكرة النس�ان في أخ�ار ملوك السودانابن المختار (حفید محمود كعت)،  -

 م.2012ه/1433، 1بیروت: دار الكتب العلم�ة، ط.السالم]، 

جنوب  أفر�ق�اتار�خ السودان: كتاب في تار�خ اإلسالم والثقافة والدول والشعوب في ، دي (عبد الرحمن)یالسع -

، 1، [تحر�ر وتعلیق وتقد�م حماه هللا ولد السالم]، بیروت: دار الكتب العلم�ة، ط.الصحراء وغانة ومالي والسنغاي

 م.2012ه/1433

القاهرة: المط�عة األمیر�ة، ط�عة جزء)،  14، (ص�ح األعشىالقلقشندي (الشیخ أبي الع�اس أحمد)،  -

 م، [الجزء المعتمد: الخامس].1915ه/1333

)، جزء 27، (مسالك األ�صار في ممالك األمصارالعمري (شهاب الدین أحمد بن �حیى ابن فضل هللا)،  -

 �ع].، [الجزء المعتمد: الرا2010، 1[أشرف على تحق�قه كامل سلمان الجبوري]، بیروت: دار الكتب العلم�ة، ط.

، [دراسة وتحقیق عبد الكر�م كر�م]، مناهل الصفا في مآثر موالینا الشرفاالفشتالي (أبي فارس عبد العز�ز)،  -

 .1972، 1ط.، : مطبوعات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم�ة والثقافةالر�اط

المعارف للنشر والتوز�ع، أجزاء)، [ترجمة محمد حجي وآخرون]، الر�اط: مكت�ة  3، (أفر�ق�اكر�خال (مارمول)،  -

 م، [الجزء المعتمد: الثالث].1984هـ/1404، 1منشورات الجمع�ة المغر��ة للتألیف والترجمة والنشر، ط.

تار�خ الفتاش في ذكر الملوك وأخ�ار الجیوش، وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور، وعظائم كعت (محمود)،  -

، 1راسة وتعلیق آدم �ام�ا]، دمشق: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط.، [داألمور وتفر�ق أنساب العبید من األحرار

 م.2014ه/1435
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 .1992، بیروت: منشورات دار مكت�ة الح�اة، ط�عة صورة األرضالنصیبي (أبي القاسم بن حوقل)،  -

، (جزءان)، [ترجمة محمد حجي أفر�ق�اوصف الوزان (الحسن بن محمد الفاسي، المعروف بلیون اإلفر�قي)،  -

 [الجزء المعتمد: الثاني].، 1983، 2ومحمد األخضر]، بیروت: دار الغرب اإلسالمي، ط.

 : المراجع2

، م16و 11/ه10و 5الغر��ة ما بین القرنین  أفر�ق�االمجتمع والدین والسلطة في بنرمضان (زولیخة)،  -

رقراق للط�اعة والنشر، منشورات وزارة األوقاف والشؤون (جزءان)، [تقد�م أحمد التوفیق]، الر�اط: دار أبي 

 م، [الجزء المعتمد: األول].2015هـ/1436، 1اإلسالم�ة، المملكة المغر��ة، ط.

، [نقله إلى العر��ة الهادي أبو لقمة ومحمد عز�ز]، تجارة الذهب وسكان المغرب الكبیربوفیل (إیدوارد و�ل�ام)،  -

 .1988، 2ونس، ط.بنغازي: منشورات جامعة قار�

 .1991، 1الشرق، ط. أفر�ق�ا، الدار الب�ضاء: دراسات في تار�خ المغربرزوق (محمد)،  -

، 1، بیروت: األهل�ة للنشر والتوز�ع، ط.أفر�ق�ات: دراسات في المغرب العر�ي والسودان الغر�يز�ادة (نقوال)،  -

2002. 

، 1، تطوان: مط�عة الهدا�ة، ط.المر�ني وحضارتهمحاضرات وم�احث في تار�خ المغرب الشر�ف (محمد)،  -

2011. 

، الر�اط: مط�عة المعارف الجدیدة، منشورات كل�ة : مالحظات أول�ةأفر�ق�اعالقات المغرب �العروي (عبد هللا)،  -

 .1997، 1، ط.3اآلداب والعلوم اإلنسان�ة �أگادیر، سلسلة الدروس االفتتاح�ة رقم 

، بني مالل: مط�عة مXVIIIم إلى القرن XVالتجارة العابرة للصحراء من القرن المغرب و عماري (الحسین)،  -

 م.2019ه/1440، 1وورك بیرو، ط.

، [إشراف الدكتور نقوال ز�ادة]، الكو�ت: مؤسسة بدا�ة الحكم المغر�ي في السودان الغر�يالغر�ي (محمد)،  -

 .1982، 1الخلیج للط�اعة والنشر، ط.

ف�ما وراء الصحراء: من نها�ة القرن  فر�ق�االتار�خ الس�اسي واالقتصادي أل(الهادي المبروك)،  الدالي -

 م.1999هـ/1420، 1، القاهرة: الدار المصر�ة اللبنان�ة، ط.الخامس عشر إلى بدا�ة القرن الثامن عشر

[تقد�م محمد رزوق]، بیروت: ، مملكة مالي اإلسالم�ة وعالقتها مع المغرب ولیب�االدالي (الهادي المبروك)،  -

 .2001، 1دار الملتقى للط�اعة والنشر، ط.

، [ترجمة أحمد فؤاد بل�ع، وتقد�م محمد عبد الغني الغر��ة فر�ق�االتار�خ االقتصادي ألهو�كینز (أنتوني جیرالد)،  -

 .1998، 1سعودي]، القاهرة: منشورات المجلس األعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، ط.
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 : المقاالت3

: أفر�ق�افاس و الغر��ة"، مقال ضمن ندوة دول�ة �عنوان:  أفر�ق�اأكمیر (عبد الواحد)، "الجال�ة الفاس�ة في  -

، [تقد�م أحمد التوفیق وامحمد مز�ن]، الدار الب�ضاء: مط�عة النجاح العالقات االقتصاد�ة والثقاف�ة والروح�ة

�الر�اط، وكل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة سا�س �فاس، سلسلة ندوات  األفر�ق�ةالجدیدة، منشورات معهد الدراسات 

 ).182-161، (صص.1996، 1، ط.3ومناظرات رقم 

أكمیر (عبد الواحد)، "مساهمة مغار�ة كلم�م في الح�اة االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة لتن�كت"، مقال ضمن  -

، الر�اط: مط�عة الهالل العر��ة للط�اعة والنشر، ء المغر��ةواحات وادي نون: بوا�ة الصحراندوة وطن�ة �عنوان: 

 ).97-85، (صص.1999، 1منشورات كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة �أگادیر، ط.

 ،كأفق للتفكیر أفر�ق�ا�عنوان:  ندوة"، مقال ضمن أفر�ق�ابنشر�فة (محمد)، "في التواصل الثقافي بین المغرب و  -

، 1سلسلة الدورات، ط.ألكاد�م�ة المملكة المغر��ة،  43الدورة المملكة المغر��ة، الر�اط: مطبوعات أكاد�م�ة 

 ).178-157، (صص.2016

مجلة أمل: بولقطیب (الحسین)، "العالقات التجار�ة بین المغرب والسودان الغر�ي خالل العصر الوس�ط"، في  -

 ).34-13(صص. ،1995، العدد السادس، السنة الثان�ة، التار�خ، الثقافة، المجتمع

جاهل (عادل بن محمد)، "حاضرة تن�كُت في نها�ة القرن التاسع عشر من خالل الكتا�ات الفرنس�ة (مونوغراف�ة  -

، دور�ة أكاد�م�ة مجلة ق�س للدراسات اإلنسان�ة واالجتماع�ةهاكار نموذجا)"، في  بروسبیراألب أوگوسطان 

دجنبر ، 2، العدد 3الخضر �الوادي، المجلد -مهدول�ة نصف سنو�ة محكمة، تصدر عن جامعة الشهید ح

 ).313-277، (صص.2019

الجمل (شوقي عطا هللا)، "تن�كت وعالقتها �المغرب قبل حملة المنصور السعدي وتحت الحكم المغر�ي"، مقال  -

، [تنسیق فاطمة حراق والحسین المجاهد]، في بدا�ات العصر الحدیث أفر�ق�االمغرب و ضمن ندوة دول�ة �عنوان: 

 ).61-33، (صص.1995، 1ط.، 2، سلسلة ندوات ومناظرات رقم األفر�ق�ةالر�اط: منشورات معهد الدراسات 

مجلة أنسنة لل�حوث م"، في 16ه/10جنیدي (عبد الحمید)، "األوضاع االقتصاد�ة في تن�كت في القرن  -

دول�ة محّكمة مفهرسة، تصدر عن جامعة ز�ان عاشور �الجلفة، الجزائر، ، مجلة نصف سنو�ة أكاد�م�ة والدراسات

 ).103-80م، (صص.2012العدد الرا�ع، ماي 
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 الصراع اإلس�اني العثماني على الجزائر في الحوض الغر�ي لل�حر المتوسط

 م 1529 – 1500

 ید، أستاذ محاضر "أ"، قسم التار�خ، جامعة المسیلة (الجزائر)ـد. مصطفى عب

 الملخص:

م  1529م، وٕالى غا�ة 16إس�ان�ا المتكررة في احتالل الجزائر مطلع القرن  محاوالتتتناول دراستنا هذه 

تار�خ سقوط حامیتها (حصن البینون) �مدینة الجزائر. وهي الحادثة التي أدت إلى الفشل النهائي لمشروع االحتالل 

لمصلحة التجار�ة والنزعة وقد وضحنا في هذه الدراسة ا المذكور الذي بدأته الملكة إیزاب�ال وأنهاه اإلخوة بر�روس.

الصلیب�ة التي كانت أساس حركة اإلس�ان في منطقة ال�حر المتوسط. كما وضحنا أهم محطات الصراع بین 

 .1529الطرفین على أرض الجزائر منذ بدایته وٕالى غا�ة نها�ة حلم اإلس�ان في احتالل المنطقة سنة 

ا لوال ظهور اإلخوة بر�روس في ال�حر المتوسط ولم �كن اإلس�ان لیتوقفوا عن مشروعهم االستعماري هذ

كقراصنة �حر�ین نشروا الهلع وسط األور�یین. فقد كانت كل من إیزاب�ال ملكة غشتالة وفردیناند ملك أراغون 

�عمالن على احتالل المنطقة، �حركهما في ذلك الروح الصلیب�ة والنزعة التجار�ة بهدف جعل ال�حر المتوسط 

كانت أور�ا الكاثول�ك�ة كلها ترى في إس�ان�ا الدولة المؤهلة لرفع را�ة الحروب الصلیب�ة من  �حیرة فرنس�ة. وقد

وورثه حفیده كارلوس األول سارع ال�ا�ا إلى ترقیته إمبراطورا على أور�ا  1516جدید ولذا حین توفي فردیناند سنة 

 .1518سنة 

Absract: 

This study examines the repeated attempts of Spain at the beginning of the 16th 
century until 1529 to occupy Algeria, date (1529) of the fall of its garrison (Le Pégnon 
d'Alger) in Algiers. This incident that led to the ultimate failure of the aforementioned 
occupation project initiated by Queen Isabella and completed by the Barbarossa 
brothers. 

In this study, we have explained the commercial interest and the crusader spirit 
that was the basis of the Spanish movement in the Mediterranean region. And we also 
clarified the most important points of the conflict between the two parties on the land 
of Algeria from 1500 until the end of the dream of the Spaniards to occupy the region 
in 1529. 
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 مقدمة:

�عتبر موضوع الصراع اإلس�اني العثماني على الجزائر في الحوض الغر�ي لل�حر المتوسط واحد من أهم 

م،  16ة التي فرضت نفسها على ساحة الدراسات في مواض�ع العالقات الدول�ة خالل القرن المواض�ع التار�خ�

وهو موضوع متجدد �فعل األطماع االستعمار�ة اإلس�ان�ة إلى غا�ة الیوم في الحوض الغر�ي للمتوسط (سبتة 

ستطاعت إلى ذلك سب�ال. وملیلة المغر�یتین)، ورغبتها الملحة في تحو�ل ال�حر المتوسط إلى �حیرة إس�ان�ة لو ا

خاصة في ظل فقدانها الس�طرة بتراجع قوتها التقلید�ة أمام فرنسا و�ر�طان�ا �عد ظهور الثورة الصناع�ة، وتحول 

م  16). نذكر هذا ألن صراع إس�ان�ا مع العثمانیین مطلع القرن 1962 - 1830الجزائر إلى مستعمرة فرنس�ة (

المنطقة، ولذا سارعت إلى احتالل مدن جزائر�ة ساحل�ة رئ�س�ة. ولوال  كان یخفي في ط�اته مشروعها الحتالل

ن مناطق مثل وهران �قیت وأ ظهور اإلخوة بر�روس في المنطقة لصارت الجزائر مستعمرة إس�ان�ة، خاصة

 فسیرورة ذلك .1519رغم دخول الجزائر تحت الحكم العثماني منذ  1792إلى غا�ة  امستعمرة من طرف إس�ان�

 محور اإلشكال�ة التي نود معالجتها في هذا ال�حث. يع هالصرا 

وقد وظفنا في دراستنا هذه المنهج التار�خي الوصفي االستقرائي معتمدین في استقراء األحداث التفسیر 

إلى أن األحداث التي عدنا إلیها أحداث موثقة في  -كما ترى المدارس المنهج�ة-متجنبین التأو�ل، وذلك مرده 

لمراجع المختلفة، ولم یتطلب منا ال�حث استنتاجات وتأو�الت. ولذا لم نكتف �االعتماد على النظرة المصادر وا

الجزائر�ة، بل وظفنا ما رأینا انه یخدم الموضوع من مختلف المدارس والرؤى. فوظفنا آراء المؤرخین وال�احثین 

 �ابتست وولف.الجزائر�ین واألور�یین: فرنسیین وٕاس�ان وحتى �احث أمر�كي وهو جون 

 ضعف دو�الت المغرب العر�ي أساس األطماع اإلس�ان�ة فیها: -1

على  كان منقسما على نفسه إلى ثالثة دو�الت 16ن المغرب العر�ي مطلع القرن أمن المعروف تار�خ�ا 

والحفصیون  )الجزائر(والز�انیون بنو عبد الواد في المغرب األوسط  ،: المر�نیون في المغرب األقصىالشكل التالي

�عیدة عن المستوى  1،فترة ما �عد الموحدین میزت التيتار�خ�ة الظروف الوكانت هذه المنطقة �فعل  في تونس.

الحضاري منذ منتصف القرن الثالث عشر الم�الدي رغم �عض التطورات التي شهدها المغرب األقصى إلى غا�ة 

فقد كانت هي األخرى تشهد ضعفا  ،وسطالمغرب األ و�همنا هنا الجزائر التي كانت تسمى م. 14نها�ة القرن 

                                                           
)، العثمانیون والصراع المس�حي اإلسالمي 2003زهراء النّظام، ( لمز�د من التوسع حول هذا الضعف یرجى مراجعة: - 1

تنسیق عبد الرحمن الموذن، عبد الرحمن  -مقار�ات جدیدة–في غرب المتوسط، �كتاب: العثمانیون والعالم المتوسطي 
 وما �عدها. 57المغرب، ص بنحادة، مط�عة النجاح، الدار الب�ضاء، 
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وانحدارا على المستوى الس�اسي وتدهورا على المستوى االقتصادي خاصة �فعل تكالب الجارتین علیها �سبب 

فمنعها ذلك من التأس�س لحضارة و�قیت البن�ة التحت�ة بها �س�طة كما �قیت البن�ة الفوق�ة فیها  االستراتیجيموقعها 

وهذا ما فتح األطماع اإلس�ان�ة علیها منذ  ى �س�طة على مستوى جهاز الحكم واإلدارة والنظام الس�اسي.خر هي األ

 سقوط األندلس.

 في ال�حر المتوسط: تحرك اإلس�انيالوالنزعة الصلیب�ة أساس  المصلحة التجار�ة -2

بدأ التوسع اإلس�اني نحو �الد المغرب العر�ي وصار مضیق جبل طارق  1492مع سقوط األندلس سنة 

االهتمامات اإلس�ان�ة خالل فترة مطلع القرن السادس عشر الم�الدي  وصارت 2هو الحد الجنو�ي إلس�ان�ا.

سع ن فكرة احتالل ساحل شمال إفر�ق�ا كانت هي األساس، ورافقتها فكرة التو اهتمامات مزدوجة في األساس، ذلك أ

المبرمة بین ملوك �عشر والتي لم تض�طها حینها سوى االتفاق�ات التجار�ة  المتجددة منذ القرن الحاديالتجاري 

إس�ان�ا على دو�الت المغرب ال س�ما نها�ة القرن الخامس عشر  س�طرةولذا فمنذ  3أراغون وأمراء المغرب العر�ي.

الس�طرة على الوال�ات  المتوسط �حیرة فرنس�ة من خاللعلى جعل ال�حر  ومطلع القرن السادس عشر عزمت

 اإل�طال�ة وجزر الحوض الغر�ي للمتوسط من أجل الر�ط بین ضفت�ه تجار�ا وامتالك ناص�ة التجارة والتوسع �ه.

ملكة إمارة (القوة اإلس�ان�ة �عد الزواج الس�اسي الشهیر الذي فضلت ف�ه الملكة إیزاب�ال تلك مدت استُ 

من خالل تفضیلها الزواج من فردیناند ملك على الوحدة مع البرتغال، وذلك مع أراغون  غشتالة حادات )غشتالة

إمارة أراغون. وقد كانت اهتمامات أراغون آنذاك تجار�ة في ال�حر المتوسط أكثر منها توسع�ة عسكر�ة، على 

 غشتالةوقد كانت طموحات  4لس.عكس س�اسة الملكة إیزاب�ال لتي كانت س�استها قاس�ة جدا تجاه مسلمي األند

 حینها عسكر�ة توسع�ة دین�ة استعمار�ة  الحتالل المغرب العر�ي.

لكن، و�سبب الظروف في ال�حر المتوسط حینها وأهمها االهتمام التجاري لفردیناند الذي كان طامحا إلى 

مع إس�ان�ا، وكذلك س�اسة ملوك غرناطة التي منحت نوعا من الحر�ة الر�ط التجاري إل�طال�ا وجزر المتوسط 

                                                           
2 - Fernand BRAUDEL, (2013) Les Espagnols et la Berbérie de 1492 à 1577, Belle lettres, 2 
ème édition, Alger, p 15.  
3 - Ibid, p 18. 

وحقوقهم التي تضمن لهم كرامتهم  1492كانت تلك التعسفات في حق المسلمین األندلسیین خروجا عن نص معاهدة  - 4
وأمنهم ... وقد تناولت ال�احثة المغر��ة الدكتورة كنزة الغالي نص المعاهدة وترجمته من اإلس�ان�ة إلى العر��ة ونشرته في 
كتاب:"المور�سكیون األندلسیون" من تألیف غارث�ا أر�نال، ترجمة وتقد�م جمال عبد الرحمن، المجلس األعلى للثقافة، 

المور�سكیون اإلس�ان ووقائع طردهم، الكتاب  )2012( : �اسكوال بورونات إي براتشینا،. ینظر في ذلك2003القاهرة، 
 .  01/ هـ 13، ترجمة كنزة الغالي، دار الكتب العلم�ة، بیروت، لبنان، ص 01األول، ج 
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بل  5للمورسكیین في ممارسة الشعائر الدین�ة عكس الملكة إیزاب�ال التي شددت الخناق علیهم وعملت على طردهم

 Lorenzo deوهو لور�نثو دي �اد�ا (جاسوسا إلى الشمال اإلفر�قي ل�ستطلع الوضع فیها  1493سنة وأرسلت 

Padilla (أخبرها :"إن كل ال�الد في حالة یبدو أن هللا أراد أن و  6استقر بها مدة تجاوزت السنة في صورة تاجر،ف

�منحها ألصحاب الجاللة" فحاولت تحقیق ذلك ثم تركت وص�ة لخلفائها �عد وفاتها توصیهم �ضرورة احتالل 

 7.الممتد من جبل طارق إلى طرابلس الغرب للشمال اإلفر�قي غشتالة

البد أن نذكر هنا أن سواحل المغرب العر�ي وتهمنا هنا تلمسان ٕاضافة إلى عامل الحروب الصلیب�ة، فو 

 وال س�ما منذ القرن  ،كما ذكرنا 11منذ القرن عاصمة الجزائر (الدولة الز�ان�ة) حینها كانت تسیل لعاب اإلس�ان 

لما تمتلكه من ت�ادالت تجار�ة وأسواق هامة �اعت�ارها طر�ق هام یر�ط تجارة الجزائر م،  16 إلى غا�ة القرن  13

وتوات (بجنوب الجزائر) وتم�كتو خصوصا، وفزان طبرق وطرابلس الغرب في لیب�ا حال�ا، ب�الد السودان عموما، 

لإلمبراطور�ة اإلس�ان�ة بتزك�ة  الوال�ات اإل�طال�ة التي صارت تا�عةوالسلع القادمة من أور�ا ال س�ما من إس�ان�ا و 

... هذا إضافة إلى غناها �الحبوب والزراعة  ووالیتهم مثل بیزا، جنوة، فلورانسا، مرسیل�ا وفرنسا 8من ال�ا�ا.

التي كانت تدر أمواال هامة على �ما فیها أدوات الحرب، . وكذلك الصناعة من حبوب وتوابل.. المعاش�ة التجار�ة

 9أسواق الجزائر.

                                                           
 .26 صئر، سعد هللا، عالم المعرفة، الجزا) الجزائر وأور�ا، ترجمة وتعلیق أبو القاسم 2015جون �ابتست وولف، ( - 5

كانت الملكة إیزاب�ال تقدم النزعة الصلیب�ة على الروح التجار�ة ف�ما یبدو، بینما كان فردیناند �قدم المصلحة التجار�ة على 
النزعة الصلیب�ة. وذلك ل�س معناه أن فردیناند لم �كن تهمه الروح الصلیب�ة، �العكس فقد كانت كل أعماله تجاه شمال 

"إن حرو�نا تتم تحت رعا�ة الرب" وكان �قول أ�ضا عن حرو�ه وكل األعمال التي  . وقد كان �قول:إفر�ق�ا تحت هذه الروح
كان �قوم بها تجاه شمال إفر�ق�ا:"...كل ذلك في إطار حر�نا المقدسة ...ضد أعداء الدین الكاثول�كي المقدس". یراجع في 

الفترة كانت اهتمامات فردیناند التجار�ة �المنطقة . �عني أنه في تلك Fernand BRAUDEL, Op. Cit, p 22, 23هذا: 
 قو�ة قوة اهتماماته الصلیب�ة. بینما إیزاب�ال كانت اهتماماتها الصلیب�ة أكبر من اهتماماتها التجار�ة.

الغارات اإلس�ان�ة على مدینة تلمسان خالل النصف األول من القرن السادس عشر، )، 2011(عبد القادر فكایر،  - 6
 .232، 231، ، ص 02ع  وهران، الجزائر، ور جدیدة، جامعة وهران (الجزائر)،مجلة عص

 .24وولف، مرجع سابق، ص  - 7
محاضرات في تار�خ الجزائر الحدیث (العهد العثماني)، محاضرات موجهة لطل�ة السنة )، 2015(مصطفى عبید،  - 8

 .05الثان�ة ل�سانس تار�خ، جامعة المسیلة، ص 
9 - Fernand BRAUDEL, Op. Cit, p 19. 

المنطقة الغر��ة للجزائر في استیراتیج�ات القوى الثالث  )، 2020جوان  مراد ق�ال وأحمد شر�یتي،( و�راجع أ�ضا: 
وادي ، 01، ع 04، مجلة ق�س للدراسات اإلنسان�ة واالجتماع�ة، مج م 16س�ان، السعدیین) خالل القرن (العثمانیین، اإل

 .768، 767ص سوف، االجزائر، 
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ومرد ذلك ، ن الدارس لتار�خ المنطقة في هذه الفترة �الحظ تعطل غزو إس�ان�ا لسواحل شمال إفر�ق�اأإال 

ذلك المخطط االستعماري تنفیذ إلى فشل الذي أدى  1504وفاة الملكة إیزاب�ال سنة إلى جملة من العوامل أهمها 

ألف  12) على رأس ج�ش مجّهز مكّون من De Tendilla�عد أن كانت قد جهزت حملة عینت فیها دي تیند�ا (

ضف إلى ذلك المشاكل األسر�ة التي  1516،10جانفي  23الكاثول�كي في وفاة فردیناند هذا إضافة إلى  جندي.

الخالف إضافة إلى  11وكذا إصا�ة ابنتها جوهانا �الجنون. 1506حدثت �عد وفاة فیلیب زوج ابنة إیزاب�ال سنة 

 نسلكون لفردیناند �سبب تخوف األخیرة من أن � غشتالةالذي طرأ حینذاك على العالقة بین فردیناند وحكومة 

 12ولو أنهم رفضوا حرمان أحفاده من إیزاب�ال من ذلك وهم: شارل وفردیناند فون ها�سبورغ. غشتالةیرث عرش 

) وعالقة اإلس�ان بها مثل حملة كر�ستوف كولوم�س وظهور الكشوفات الجغراف�ة في العالم الجدید (األمر�كیتین

ظهور  بینما س�كون  والتي جعلت المغامر�ن یهتمون �العالم الجدید على حساب اهتمامهم �المغرب العر�ي.

إنهاء لمشروع إس�ان�ا في احتالل ال�حر المتوسط وسواحل الجزائر  العثمانیین على مسرح أحداث ال�حر المتوسط

 . حسبول�س تعط�ال له ف

  :م 1505سنة  على المرسى الكبیر دی�غو هیرناندیز القرطبيحملة   -3

�سبب الروح الصلیب�ة المدعومة �الرغ�ة العسكر�ة والس�اس�ة تحت هدف استعمار شمال إفر�ق�ا، و�سبب 

الرغ�ة التجار�ة والس�طرة على موانئ تجارة ال�حر المتوسط إلى غا�ة إ�طال�ا وجزر الیونان والحد من نشاط الجهاد 

رأسهم الكاردینال فرانس�سكو خ�مین�س ال�حري لإلخوة بر�روس ... و�دعم من رجال الدین اإلس�ان وعلى 

 1494، 1493) الذي وظف هو اآلخر سنوات Francisco jimenez cisneros 1436 - 1517ث�سنیروس  

وهو صاحب اقتراح  Geromino vianilli(13مخبر�ن جواس�س منهم تاجرا من البندق�ة �سمى جیرمیني ف�انیّلي (

  Fernando de Zafra.(14النزول في المرسى الكبیر واحتالله. وكذلك الجاسوس فرناندو دي زافرا (

                                                           
10 - Diego de HAEDO, (2013), Topographie et Histoire générale d'Alger, Trad. A. Berbrugger 
et D. Monnereau, Présentation de Abderrahmane REBAHI, Edition Grand-Alger-Livre. 2004, 
24. Et: Adrien Berubrogger, Le Pégnon d'Alger, Belles-Lettres, 6 ème édition, P 13, 27.   

 .25 صسابق،  مرجعوولف،  - 11
  .25 صنفسه، وولف،  - 12
ف�انیّلي ل�س تاجرا فقط كما تشیر إل�ه �عض الدراسات التي اهتمت �الفترة التار�خ�ة هذه. وٕانما هو عسكري برت�ة  - 13

. وقتل على 1510جو�ل�ة  25) بج�ش البندق�ة، وقد ساهم رفقة القائد اإلس�اني بیدرو نافارو یوم 1510كولونیل (سنة 
سبتمبر (. یراجع: مصطفى عبید، 1511أبناء تاجوراء بلیب�ا حین أراد فك حصارهم لها في شهر ف�فري من سنة أیدي 
، مجلة اآلداب والحضارة 1551 – 1510طرابلس الغرب من االحتالل اإلس�اني إلى دخول العثمانیین )، 2015
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هي أول  هذه )Diégo Hernandez de Cordovaدی�غو هیرناندیز القرطبي (و�ذلك تعتبر حملة 

كانت �اقتراح من الجاسوس  احتالل إس�اني للساحل الجزائري، وقد كانت الروح الصلیب�ة واضحة فیها، حیث

المرسى الكبیر هو أول بذلك كان و  .جیرمینو ف�انیّلي الذي رأینا أن الكاردینال خ�مین�س قد أرسله إلى تلمسان

دی�غو حین شن  1505،15أوت من سنة  02في محطة استعمار�ة لإلس�ان على السواحل الجزائر�ة، حدث ذلك 

 16، فحاصر المدینة واحتلهاسفینة 134آالف جندي و  10أكثر من حملة �حر�ة على رأس  هیرناندیز القرطبي

ومارس أشنع س�اسات الترهیب ضد السكان حتى هجروها وحّول مسجدها إلى  17سبتمبر من السنة نفسها. 05في 

نشیر هنا إلى دخول المس�حیین هذا إلى أول موطئ قدم على أرض و  18كن�سة سماه كن�سة "سانت م�غال".

مساعدة الیهود الذین كانوا في ذمة هللا على أرض اإلسالم بوهران وذلك كان �(المرسى الكبیر ووهران) الجزائر 

�فعل ما قام �ه زاوى بن كب�سة المعروف �ابن زهو الذي فتح أبواب المدینة ل�ال، "وأخذ العساسین وهما ع�سى بن 

  19."ونكبوا المسلمین قتال وسب�ا خرجّالوي وصار الج�ش یدخل و� غر�ب العر�بي والغناس بن طاهر العبد

 : 1509حملة بیدرو نافارو على وهران  -4

 17بیدرو نافارو حملته على وهران في الدون نظم اقتراحات وآراء الجواس�س المشار إلیهم بناء على 

المغار��ة و�متلك أسطوال قو�ا �سفنه وعتاده وقد كان صاحب خبرة في التعامل مع السواحل  150920مارس 

                                                                                                                                                                                     
، 324، ، كل�ة اآلداب والحضارة اإلسالم�ة، جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالم�ة (الجزائر)،  ص 18اإلسالم�ة، ع 

327. 
 Fernand BRAUDEL, Op. Cit, pأرسل خ�مین�س هؤالء الجواس�س إلى تلمسان والمغرب األقصى. یراجع:  - 14

تفاصیل حول هذه الغارات اإلس�ان�ة، یراجع كذلك: عبد القادر فكایر، الغارات اإلس�ان�ة، مرجع سابق، . و للمز�د من ال43
 . 232ص 

)، طلوع سعد السعود في أخ�ار وهران والجزائر وٕاس�ان�ا وفرنسا إلى أواخر القرن 2007األغا بن عودة المزاري، ( - 15
 .208ال�صائر، الجزائر، ص  ، تحقیق ودراسة �حیى بوعز�ز، دار01التاسع عشر، ج 

16  - L. Didier, (1927), Histoire d'Oran, 1501 – 1550, Imprimerie Jeanne d'arc, Oran, Algérie, p 
08, 09.    

 .07، ص مرجع سابقمصطفى عبید، محاضرات في تار�خ الجزائر الحدیث  - 17
 . 76، ص مرجع سابقرامي سیدي محمد، "و عبد القادر ج�اللي بلوفة  - 18
 .208، ص مصدر سابقاألغا بن عودة المزاري،  - 19
(مارس . و�راجع أ�ضا: ح�اة قنون، 07مصطفى عبید، محاضرات في تار�خ الجزائر الحدیث، مرجع سابق، ص  - 20

، جامعة سیدي 05التواجد اإلس�اني في الغرب الجزائري خالل الفترتین العثمان�ة"، مجلة الحوار المتوسطي، ع )، 2013
 Fernand. وقد أرسل خ�مین�س هؤالء الجواس�س إلى تلمسان والمغرب األقصى. یراجع: 87بلع�اس (الجزائر)، ص 

BRAUDEL, Op. Cit, p 43. 
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غادر الكاردینال قرطاجنة على رأس  1509ماي  16و"في  21وأسلحته التي لم �كن الجزائر�ون �متلكون نظیرها.

غواصات، وفي الیوم التالي نزل �المرسى الكبیر، وقد هزم في تلك  10سفینة و  80أسطول حر�ي مكون من 

العدو (�قصد الحام�ات الز�ان�ة في المناطق المجاورة) الذي كان �شكل عق�ة دون  األمس�ة بیدرو نافارو ج�ش

 22الوصول إلى وهران".

ومراقبتها، إضافة إلى مراق�ة  فیهاتحقیق التفوق اإلس�اني احتالل المنطقة و هو كل ذلك  الهدف منوكان 

والس�اس�ة والعسكر�ة �المجتمع الجزائري سكیین خاصة �عد اندماجهم في الح�اة العلم�ة الثقاف�ة �حركة المور 

 و�ج�شه ال�حري. إضافة إلى إیجاد میناء مناسب تستغله السفن اإلس�ان�ة في نشاطها التجاري والعسكري.

 :1510بجا�ة  استرداداإلخوة بر�روس محاولة  -5

كانت الحمالت المذكورة سا�قا كلها خالل العهد الز�اني، �ما ف�ه بجا�ة التي كانت قد خضعت لالحتالل 

. أما مع ظهور اإلخوة بر�روس على مسرح األحداث �ال�حر 1509اإلس�اني عن طر�ق بیدرو نافارو أ�ضا سنة 

ي. متمثال في أبناء �عقوب (إسحاق فنعتبرها حلقة ثان�ة من الصراع اإلس�اني العثمان 1512المتوسط منذ سنة 

وعروج (ُأوُروش) والخضر (خیر الدین) وٕال�اس) الذین تر�وا تر��ة إسالم�ة ولو أن أخواتهم كّن مس�ح�ات. و�نحدر 

وقد قضى عروج فترة تحت  23هؤالء اإلخوة من أب انكشاري وأم هي بنت لحد القساوسة الیونانیین األرثوذوكس.

من الفرار ل�ال و�التالي �عرف جیدا سلوك�اتهم تجاه المسلمین. إلى أن تمكن  24یوحنا.األسر لدى فرسان القد�س 
للعمل ضد القوى المس�ح�ة عموما  27وهناك انطلق اإلخوة بر�روس من جر�ة التونس�ة 1506.26سنة  25

 واإلس�ان�ة خصوصا.

                                                           
  .20 صمرجع سابق، وولف،  - 21

22 - Abdelkarim CHAMI, ( 2018جوان  ), The Socio-cultural Impact of the Spanish borrowings 

on the Algerian western coast,  مجلة الناصر�ة للدراسات االجتماع�ة والتار�خ�ة، جامعة معسكر (الجزائر)، مج�
                                                        .08، ، ص 01، ع 09

م، قراءة جدیدة في  16"اإلخوة بر�روس بین شرق وغرب ال�حر المتوسط مطلع القرن  )،2020جوان ( سالم جوامع، - 23
 . وهناك135ص  ،جامعة جیجل (الجزائر)، 03، ع 03النشأة والمنجزات"، المجلة الجزائر�ة لأل�حاث والدراسات، مج 

 روا�ات كثیرة عن أبیهم وأمهم مختصرة في المرجع المذكور وغیره من المصادر والمراجع.
24  - Haido, Op. Cit, p 04 

 ص ،01الجزائر، ط  ،مذكرات خیر الدین بر�روس، تر. محمد دراج، دار األصالة)، 2010(خیر الدین بر�روس،  - 25
31 ،32.  
 .136 ، صسابق جعمر  سالم جوامع، اإلخوة بر�روس ..،  - 26
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م�الد  1510قبل أن تكون سنة  28بدأ عروج نشاطه ال�حري �سفینتین األولى من كركود والثان�ة من خازنه،

شهرة اإلخوة بر�روس في ال�حر المتوسط حین استولوا على سفینتین �ابو�تین ضخمتین محملتین �ما یناسب 

سفینة تهدد السفن األور��ة التي كانت في  12المقام. وصار لألخوة بر�روس أسطوال أول�ا لكنه قوي، مكّون من 

 رقیب أو حسیب. السابق تجول في ال�حر المتوسط دون 

لم تكن �ادئ األمر مقصدا لعروج وخیر الدین، وٕانما قادتهما إل�ه الر�اح حین والبد أن نذكر هنا أن بجا�ة 

كانوا متجهین إلى جنوة �عد انتصارهم في معركة نابولي على اإلس�ان. و�سبب اتجاه الر�اح وجدوا أنفسهم في 

ى عروج وأسطوله على سفینة الق�ادة وثالثة سفن أخرى، مما أدى بجا�ة، فالتحموا �الج�ش اإلس�اني بها. واستول

 29�السفن اإلس�ان�ة إلى الفرار والعودة إلى میناء بجا�ة.

و�عد أن رأى سكان بجا�ة قوة اإلخوة بر�روس في ال�حر المتوسط، طلب حاكم بجا�ة السلطان الحفصي من 

جانفي  05ا منذ نجاح حملة بیدرو نافارو علیها في عروج أن �حرر المدینة من الحام�ة اإلس�ان�ة المق�مة به

فاتصل �ه سكان مدینة بجا�ة أ�ضا �طلبون منه الحما�ة وطرد الحام�ة اإلس�ان�ة "فكات�ه (�قصد خیر  1510.30

الدین بر�روس) العلماء واألع�ان من أهل بجا�ة �ستصرخونه في إنقاذ مدینتهم من العدو، فتوجه له ومعه أخوه 

حام�ة  ، وهيسفینة 15قدرة �حوالي وقد كانت حامیتها تحت حراسة قوة إس�ان�ة م 31عروج وحاصرها �أسطوله".

لمغرب األوسط قو�ة مقارنة بوضع بجا�ة وقوتها آنذاك تحت الحكم الحفصي المناوئ للز�انیین على شرق ا

�القوة الكاف�ة لطرد اإلس�ان من بجا�ة �سهولة. ولذلك  خر ل�ساآل واإلخوة بر�روس ه (الجزائر). كما كان أسطول

فتمكن من إغراق سفینة  ،بجا�ة فلما هاجمته السفن اإلس�ان�ة تراجع إلى الخلف اقترب أسطول اإلخوة بر�روس من

قبل أن �عود األسطول اإلس�اني أدراجه نحو المدینة. و�عد محاصرتها أسبوعا أعلن  32واالست�الء على أخرى.

                                                                                                                                                                                     
م وهي في الجنوب الشرقي للساحل التونسي.  15عرفت جر�ة التونس�ة استقالال عن الدولة الحفص�ة أواخر القرن  - 27

 .40هـ /  143جوامع، مرجع سابق، ص 
 .136، ص سابق جعمر سالم جوامع،  - 28

 .  15عبید، محاضرات في تار�خ الجزائر الحدیث (العهد العثماني)، مرجع سابق، ص  مصطفى - 29
 . و�راجع أ�ضا: 07مصطفى عبید، محاضرات في تار�خ الجزائر الحدیث (العهد العثماني)، مرجع سابق، ص  - 30

Diego de HAEDO, (2004), Histoire des Rois d'Alger, Trad. Henri Delmas de Grammont, 
Présentation de Abderrahmane REBAHI, Alge-Livre-Edition, p 18.            

، سبتمبر 30"، مجلة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة، ع 1535الشافعي درو�ش، "الحملة اإلس�ان�ة على تونس في سنة  - 31
  .02، ص 2017

 .52، ص مصدر سابقخیر الدین بر�روس،  - 32
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ض سفنهم. أنهى المعركة �فقدان اإلخوة بر�روس �ع ،عروج الهجوم، لكن إصابته �قذ�فة مدفع�ة حطمت ذراعه

  33وعاد على إثرها عروج إلى جر�ة للعالج.

س�طرة الحام�ة الجنو�ة تحت التي كانت ومع عودة عروج إلى الجزائر �عد سنة من ذلك، وجد مدینة جیجل 

�حملة أخرى على بجا�ة التي كان على  1514فسار في أوت  34م، قد دخلت تحت حكم خیر الدین. 1260منذ 

ألف مجاهد من كل الق�ائل �ما  20). وكان تعداد حملة عروج حوالي Don Raymondرأسها الدون را�مون (

بینما تولت سفن عروج حصار المدینة �حر�ا.  .فیها إمارة كوكو وشیخها ابن القاضي الذي تولى الحصار البري 

إلى و�عد ثالثة أشهر من الحصار ومع قدوم فصل الشتاء  رفع عروج الحصار وعاد إلى جیجل، قبل أن �عود 

واضطر إلى رفع الحصار مرة أخرى �عد ثالثة أشهر. وفیها جف  1515حصار المدینة مرة أخرى في مارس 

فاضطر عروج إلى حرق كثیر من سفنه خاصة وان إس�ان�ا  ،وصار غیر صالح لمالحة السفن ،وادي الصومام

�ا أكثر منه استیراتیج�ا في وهذا یبین أن عروج كان اندفاع 35كانت تس�طر على جهة ال�حر �محاذاة المدینة.

لقد�س یوحنا. كما حرو�ه التي سجل فیها كثیرا من الهزائم ووقع تحت األسر مرات عدیدة كما مر بنا مع فرسان ا

المالح �الغرب الجزائري �القرب من عین تموشنت منطقة بني سناسن �ن ینتهي �استشهاده في فقد ذراعه قبل أ

على عكس خیر الدین الذي كان استراتیج�ا في حر�ه وذك�ا و�بدو أنه رجل  1518.36في ماي  القر��ة من تلمسان

 دولة �معنى الكلمة.

 : 1514معركة جیجل  -6

كما رأینا، ولما سجل  1260تعد مدینة جیجل منقطة احتالل جنو�ة على الساحل الجزائري وذلك منذ سنة 

قبل أن یلجأوا إلى حدود مدینة جیجل اتصل بهم  اإلخوة بر�روس صمودا أمام القوات المس�ح�ة اإلس�ان�ة ببجا�ة

من ق�ضة الجنو�ین �ق�ادة أندري دور�ا، وفعال تمكن اإلخوة  37أبناء المدینة طالبین منهم النجدة وتحر�ر المدینة

وأعلنوا س�ادتهم على جیجل التي صارت میناء هاما على المتوسط،  1514بر�روس من طرد الحام�ة الجنو�ة سنة 

                                                           
 "محطات تار�خ�ة حول االنتقال الس�اسي للجزائر من الحكم الز�اني إلى)، 2016(جوان الحاج موسى بن عمر،  - 33

 .157ص الجزائر، المدرسة العل�ا لألساتذة، ، 16ع النظام العثماني"، مجلة ال�احث، 
مة أو جزر العاف�ة: ُینظر: شارل حین وصل خیر الدین إلى جیجل تحصن في جزرها والراجح أنها الجز�رة المقابلة لز�ا - 34

  .02/ هـ  96)، تار�خ جیجلي، ترجمة عبد الحمید سرحان، دار الخلدون�ة، الجزائر، ص 2010( فیرو،
 .158ص مرجع سابق، الحاج موسى بن عمر،  - 35

36  - H. D. dr Grammont, Quel est le lieu de la mort d'Aroud'j Barberousse? In Revue 
Africainne, Vol 22, 1878, P 388.  
37  - Diego de HAEDO, Histoire des Rois d'Alger, Op. Cit, p 22, 23. 
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عن طر�ق  38.إس�ان�ا أرسلهم إلى السلطان العثماني سل�م األول 600وقاعدة انطالقهم �الجزائر. وتمكن من أسر 

السلطان العثماني مساعدتهم وٕامدادهم  منطلب و  ونقل مقره من جر�ة التونس�ة إلى جیجل الجزائر�ة. بیري را�س

  39.ن �حكموا المنطقة �اسمهأ�المدد على 

 ) (حصن الصخرة) �مدینة الجزائر:Pégnonحصن البینون ( الصراع على -7

من طرف المهندس  1510،40�عد س�طرة بیدرو نافارو على بجا�ة تم بناء حصن البینون في جو�ل�ة 

وقد تم البناء  مترا عن المدینة. 300وهي ال ت�عد سوى  .Martino de Retira(41اإلس�اني مارتینو دي ر�تیرا (

و�عد  42أنقاض فنار كان األندلسیون قد شیدوه فیها كبرج مراق�ة للسفن ال�حر�ة �المدینة.في هذه الجز�رة على 

أرسل شارلكان أو شارل الخامس  وتحر�رهم مدنا ساحل�ة جزائر�ة من أیدي اإلس�ان،ظهور اإلخوة بر�روس 

قل�ة الدون ه�غو دو ، حملة على مدینة الجزائر �ق�ادة نائ�ه في ص1518أوت  17بتار�خ  (كارلوس األول سا�قا)

جندي، وفي الوقت الذي تموقع ه�غو في كد�ة الصابون �القرب من المدینة على رأس  5000مونكادا على رأس 

جندي من جنوده، ظل قائد المدفع�ة غنزالفو مار�نو دي ر�بیرا ینتظر قدوم ملك تلمسان. وهنا �اغتهم خیر  1500

   43آالف أسیر وألف قتیل. 03ینة و سف 30الدین ملحقا بهم خسائر جس�مة قدرت بـ 

ا الحام�ة اإلس�ان�ة �صخرة البینون دام أسبوع شن هجوما علىو�عد أن استتب األمن لخیر الدین �الجزائر 

ولما هد جدران الحصن طلب منهم االستسالم، لكن قائد الحصن مارتین دي  1529ماي  06ابتداء من  كامال

 27سفینة وأعلن هجومه علیهم یوم  45) وجنوده رفضوا ذلك. فجهز خیر الدي Martin de Fargasفارغاس (

و"كثف األتراك القصف في الوقت الذي كانت ف�ه القوارب المحملة �الرجال تقترب من الجز�رة. فلم  1529ماي 

جز�رة نزل یتمكن اإلس�ان من رؤ�تها وال من سماع صوتها �سبب الدخان ودوي المدافع. ولما وصلت المراكب إلى 

                                                           
 .45، ص 2007، 02، دار هومة، الجزائر، ط1830 – 1514صالح ع�اد، الجزائر خالل الحكم التركي  - 38
الجزائر حین أغارت علیها جنود الكفرة، مخطوط،  الزهرة النائرة ف�ما جرى في)، 1967جو�ل�ة (ابن رق�ة التلمساني،  - 39

 .04، ، ص 03نشر وتعلیق سل�م �ا�ا عمر، مجلة تار�خ وحضارة المغرب، كل�ة اآلداب، جامعة الجزائر، ع 
40 - Fernand BRAUDEL, Op. Cit, p 45. 

م)،  1792 – 1505هـ /  1206 – 910الغزو اإلس�اني للسواحل الجزائر�ة وآثاره ( )،2012( عبد القادر فكایر، - 41
 .60ص  دار هومة، الجزائر،

 .05/ هـ  82)، سیرة المجاهد خیر الدین بر�روس، عبد هللا حمادي، دار القص�ة، الجزائر، ص 2009مجهول، ( - 42
 .53صالح ع�اد، مرجع سابق، ص  - 43
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الجنود األتراك دون ان یتفطن اإلس�ان لذلك، ثم حاصروا الحام�ة  فنشبت معركة حام�ة استسلم �عدها الجنود 

                                                                                                               44إس�ان�ا وأسر ال�اقون". 60اإلس�ان. لقد قتل 

 التحاق الجزائر �ال�اب العالي وٕانهاء حلم االحتالل اإلس�اني للمنطقة: -8

شعر حاكم مدینة الجزائر سل�م التومي وحضرها وأع�انها �الراحة  1516جانفي  23مع وفاة فردیناند في 

ألنهم صاروا في حّل من أمرهم تجاه الوالء له. وقد كان اإلس�ان حین �حتلون مدینة �الجزائر �طلبون من حاكمها 

ع�انها من خیر ولذا فقد كانت وفاة فردیناند سب�ا في طلب سكان مدینة الجزائر وأ  45وأع�انها تأد�ة قسم الوالء لهم.

الدین بر�روس حكمهم "سمعنا �كم أناس تحبون الجهاد، وأخذتم بجا�ة وجیجلة من أیدي النصارى ونصرتم الدین، 

فهنیئا لكم أیها المجاهدون، البد أن تقُدموا إلینا وتخلصونا من أیدي هؤالء المالعین الكفرة ألنا نحن في محنة 

 ي قد عزمت على السفر إلى حضرة السلطان وأّمنت �الدكم من العدو�قوله: "إن فأخبرهم 46عظ�مة وذلة شدیدة".

�ما تركت ف�كم من المجاهدین، ومن وصل إل�كم من أهل األندلس، وما تركت عندكم من العدة، ألني تركت في 

سنا �الدكم أكثر من أر�عمئة مدفع ولم �كن في �الدكم ولو مدفع واحد. فقالوا كلهم له: أیها األمیر ال تطیب أنق

فإن هللا �سألك عنهم ... فعند إذن قال لهم خیر الدین: �فراقك وال نسمح لك بذلك. فاهلل هللا في أمة سیدنا محمد 

أنتم رأیتم ما وقع من المالعین الكافر�ن وال یؤمن من عواملهم. وقد ظهر لي من الرأي أن نصل یدنا �طاعة 

ل والرجال وجم�ع ما نحتاج إل�ه من آلة الجهاد وال �كون ذلك السلطان األعظم موالنا السلطان سل�م، ف�مدنا �الما

اشترط علیهم مقابل إصرارهم أن یرسلوا وفدا إلى السلطان ف 47إال �صرف الخط�ة إل�ه وضرب السكة عل�ه".

وأرسل خیر الدین معه العثماني سل�م األول �طلبون منه ذلك. فأرسل سكان مدینة الجزائر وفدا �ق�ادة الحاج حسن 

على متن أر�عة سفن. وقد قبل السلطان العثماني  �األستانةإلى السلطان سل�م األول  وتنقل الوفد .كتا�ا �فید بذلك

طلب سكان الجزائر. وأخبر الوفد خیر الدین بذلك عند عودتهم "وأعلموه أنه (�قصدون السلطان) قبل طاعة أهل 

ه الكتاب الذي وجهه معهم. ففرح بذلك خیر الدین الجزائر وأذن لهم في صرف الخط�ة والسكة إل�ه كما تضمن

                                                           
 . 53ع�اد، مرجع سابق، ص من رسالة الحاكم اإلس�اني في وهران إلى مسؤول�ه في إس�ان�ا. �كتاب: صالح  - 44
  .30مرجع سابق، ص وولف،  - 45
ابن رق�ة التلمساني، الزهرة النائرة ف�ما جرى في الجزائر حین أغارت علیها جنود الكفرة، مخطوط، نشر وتعلیق سل�م  - 46

�مكن  . كما04، ص 1967، جو�ل�ة 03�ا�ا عمر، مجلة تار�خ وحضارة المغرب،  كل�ة اآلداب، جامعة الجزائر، ع 
الحمالت اإلس�ان�ة على مدینة الجزائر خالل العهد العثماني )، 2017د�سمبر (االستفادة من دراسة: خیر الدین سعیدي، 

الجزائر،  جامعة الجلفة، م) من خالل مخطوط الزهرة النائرة البن رق�ة التلمساني، مجلة دراسات وأ�حاث، 1775 – 1518(
  .94، ، ص 29، ع 09س 

 .14، 13ابن رق�ة التلمساني، مصدر سابق، ص  - 47
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فرحا شدیدا وسر �ه سرورا عظ�ما إال أنه حصل له �عض الحزن على ما وقع على أجفانه من النك�ة التي 

حصلت لهم من عدو الدین. واستقر خیر الدین أمیرا من قبل السلطان األعظم سل�م خان. وصرف دعوتها إل�ه 

 48ضرب السكة عل�ه".و  وأمر بذكره على منابرها

 :1518معركة مدینة الجزائر  -9

لما سمع اإلس�ان بهذا الطلب سارعوا إلى تحصین حامیتهم في حصن البینیون �مدینة الجزائر، ألنهم 

یدركون أن سقوطها �عني ض�اع مدینة الجزائر منهم وانتصارا للعثمانیین علیهم في المنطقة وتراجعا لدورهم 

رق�ة التلمساني الدعم اإلس�اني  اإلقل�مي ولمصالحهم التجار�ة وخططهم االستعمار�ة والدین�ة. وقد وصف ابن

للحام�ة �قوله:"... وتوجهوا إلیها في ثالثمائة وعشر�ن جفنا (�قصد سفینة)، وكان عساكرهم المقاتلة خمسة عشر 

ألفا، فوصلوا إلیها وأرسلوا أجفانها �قر�ها، وأنزلوا في البر �قصد حصارها والتضییق علیها". وقد رأى عروج هذه 

فاستشار رجاله فطلبوا منه الحرب �اعت�ار أن الخروج من المدینة یؤدي إلى صعو�ة انتزاعها الجحافل اإلس�ان�ة 

مرة أخرى، و�اعت�ار أن اإلس�ان إنما جهزوا ج�شهم هذا لمواجهة اإلخوة بر�روس فال �مكن لإلخوة إذن أن ینسحبوا 

عركة بهز�مة إس�ان�ة. وحسب ابن رق�ة و�تركوا مصیر أهل المدینة بین أیدي سفاحین صلیبیین منتقمین، وانتهت الم

فإن الج�ش اإلس�اني سالت دماؤه أود�ة في ال�حر المتوسط ولم یبق من الخمسة عشر ألف جندي إس�اني إال ألف 

 49جندي.

هذا، وٕاذا كانت مدینة الجزائر قد دانت إلى خیر الدین بر�روس وصارت إ�الة عثمان�ة تحت حكم سل�م  

راع العثماني اإلس�اني كلف عروج ح�اته في بني سناسن وح�اة أخ�ه إسحاق في بني ، فإن الص1519األول سنة 

راشد. ففي الوقت الذي بترت ذراع عروج �كرة مدفع في معركة بجا�ة فقد اضطر إلى قطع رأس أحد مقر��ه الذي 

ى الغرب اعلن عن نفسه ملكا على شرشال غرب الجزائر. وذلك حین كان عروج متجها من مدینة الجزائر إل

�اتجاه تلمسان للقضاء على الحكم اإلس�اني فیها. و�ذلك دانت شرشال لعروج وعادوا إلى مدینة الجزائر لتخفیف 

 الضغط اإلس�اني على خیر الدین بها. 

                                                           
حزن خیر الدین ألن البنادقة تعرضوا للسفن  .108مجهول، سیرة المجاهد خیر الدین بر�روس، مصدر سابق، ص  - 48

األر�عة فقتلوا الكثیر من أعضاء الوفد وأسروا ثالثة سفن. للمز�د یراجع: مجهول، سیرة المجاهد خیر الدین، نفسه، ص 
107 ،108. 

 .05ابن رق�ة التلمساني، الزهرة النائرة، مصدر سابق، ص  - 49
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قضى على حاكمها سل�م التومي بتهمة التآمر مع اإلس�ان والتنسیق معهم كان عروج قد و�مدینة الجزائر 

وذلك �عد أن تحرك ابن سل�م التومي وطلب  ،ن یخرج م�مما تلمسان من جدید فسقط شهیداأل لطرد العثمانیین، قب

) 1518�عد تزكیته إمبراطورا من طرف ال�ا�ا سنة شارل الخامس الذي صار �سمى النجدة من كارلوس األول (

 رب الجزائري.الملك اإلس�اني والذي دعم الحام�ات اإلس�ان�ة �الجزائر من أجل القضاء على عروج �الغ

نقول ذلك خاصة وأن إس�ان�ا قد فقدت كل عوامل انتصارها في الجزائر، إضافة إلى ظهور ظروف دول�ة 

، إضافة إلى 1520، وثورة كاستیل سنة 1519أخرى على الساحة لم تكن لصالح اإلس�ان مثل ثورة بلنس�ة سنة 

اإلس�اني شارل األول حاكم ألمان�ا وهو حفید ، وهي ثورات ضد الملك 1521و  1520ثورات البلد�ات سنوات 

إیزاب�ال (وقد كان �سمى في ألمان�ا شارل الخامس ولكنه ل�س شارل الخامس اإلس�اني اإلمبراطور الشهیر الذي 

 50اسمه هو كارلوس األول).

 خاتمة:

 في نها�ة هذا ال�حث خلصنا إلى النتائج التال�ة:

احتالل الجزائر لتكون لهم بوا�ة احتالل الضفة هو ناند كان هدفهما األسمى إن الملكة إیزاب�ال وكذا الملك فردی -1

 الجنو��ة لل�حر المتوسط.

الكاثول�ك (فردیناند وٕایزاب�ال) یتوقف عند احتالل الجزائر ، بل كان یرمي ألن تكون الملوك لم �كن مشروع  -2

�عدما كانت قد اتجهت نحو اكتشاف العالم الجدید في األمر�كیتین.  ،الجزائر طر�قا إلى االحتالل اإلس�اني إلفر�ق�ا

على ال�حر األحمر والقارة اإلفر�ق�ة و )، 1510 الغرب سنة كما كانت عین اإلس�ان على لیب�ا (احتالل طرابلس

 مرورا إلى المح�ط الهندي.

ل�حر المتوسط �حیرة إس�ان�ة. وقد لم �كن نها�ة طموح إس�ان�ا هو الس�طرة على إفر�ق�ا فحسب، بل كان جعل ا -3

طر�قا إلى الحوض الشرقي ل�كونوا عملت على تحقیق ذلك منذ جعل فرسان القد�س یوحنا تحت س�طرتها 

 للمتوسط.

م إلى جعل كارلوس األول اإلس�اني إمبراطورا على أور�ا �اسم المس�ح�ة  1518إن مسارعة ال�ا�ا سنة  -4

الخامس) له �عد كبیر وعمیق. فال�ابو�ة من إ�طال�ا كانت ترى أن إس�ان�ا هي الكاثول�ك�ة (وقد صار �سمى شارل 

الجزائر، المغرب العر�ي عموما، فصاعدا بنشر المس�ح�ة في كل المناطق التي ذكرناها:  1518المكلفة منذ سنة 

                                                           
 وما �عدها. 125للمز�د من التوسع حول هذه الثورات یرجى العودة إلى كتاب: كنزة الغالي، المرجع السابق، ص  - 50
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ید وأداته المتمثلة في أور�ا، إفر�ق�ا، أمر�كا ... وهي الساهر �عد ذلك على نشر الحروب الصلیب�ة واالستعمار الجد

 الغزو الثقافي.

إن الیهود بوهران كانوا هم من أدخل المس�حیین إلى د�ار الجزائر�ین واحتاللها. رغم المعاملة الطی�ة التي  -5

 كانوا یتلقونها ورغم تجارتهم التي كانت رائجة.

 بیر ووهران و�جا�ة ...احتالل إس�ان�ا لسواحل المدن الرئ�س�ة على ساحل الجزائر مثل المرسى الك -6

نقمة سكان الجزائر على اإلس�ان سواء �سبب االختالف في الدین أو التسلط الذي مارسه اإلس�ان على المدن  -7

الجزائر�ة التي احتلوها و�نوا حام�ات بها. ولذا اغتنم الجزائر�ون أول فرصة حین وصول اإلخوة بر�روس إلیهم 

دخول الجزائر تحت حكمه. على  -واألع�ان عن طر�ق العلماء–ثماني واستنصروهم، فطلبوا من السلطان الع

 عكس ما حدث في كثیر من دول المشرق حین دخل العثمانیون �القوة.

 ا ضرور�ة والتي تخدم هذا الموضوع نذكر مایلي:وأهم التوص�ات التي نراه

 في ظل الحروب الصلیب�ة. 1518ضرورة دراسة التار�خ اإلس�اني الحدیث منذ سقوط األندلس وال س�ما �عد  -*

ضرورة العودة إلى األرش�فات اإلس�ان�ة وترجمة وثائقها واالستفادة منها في كتا�ة تار�خنا الوطني المحلي  -*

 واإلقل�مي.

دعوة المؤسسات الجامع�ة واألرش�ف�ة المغار��ة إلى الحصول على مختلف الوثائق المتاحة، ولو من خالل  -*

صو�رها من طرف ال�احثین الزائر�ن المغار�ة (المغرب العر�ي) من مختلف األرش�فات والمكت�ات الوثائق التي یتم ت

 غیرها. لتكو�ن الرصید األرش�في الذي �سمح لنا بتناول القضا�ا وفق دراسات شاملة.و في إس�ان�ا 

�اعت�ارها موضوع �حثنا، ضرورة دراسة التار�خ بین إس�ان�ا والمغرب العر�ي عموما، والجزائر خصوصا   -*

دراسة شاملة ول�ست مجزأة. ألن المشروع اإلس�اني كان مشروعا متكامال وشامال للمنطقة �أكملها، وجزئ�اته لم 

 تكن سوى مراحل ومحطات.

ضرورة إدخال اللغة اإلس�ان�ة لطل�ة التار�خ في الجامعات وتكو�نهم فیها تكو�نا عم�قا على غرار اإل�طال�ة  -*

هذه اللغات ال �مكننا كتا�ة إتقان طل�ة وأساتذة التار�خ لوالروس�ة. فبدون والترك�ة واأللمان�ة والفرنس�ة واإلنجلیز�ة 

  وتفسیراتهم له. هترجماتهم ألحداثون�قى نعتمد على الغیر و  ،تار�خنا �أنفسنا

 المصادر والمراجع:

 المخطوطات:

الزهرة النائرة ف�ما جرى في الجزائر حین أغارت علیها جنود الكفرة، مخطوط، )، 1967جو�ل�ة (ابن رق�ة التلمساني،  -1

 .03ل�ة اآلداب، جامعة الجزائر، ع نشر وتعلیق سل�م �ا�ا عمر، مجلة تار�خ وحضارة المغرب،  ك

 �اللغة الفرنس�ة:الكتب المطبوعة 
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1- Adrien Berubrogger, (2013), Le Pégnon d'Alger, Belles-Lettres, 6 ème édition. 
2- Diego de HAEDO, (2004), Histoire des Rois d'Alger, Trad. Henri Delmas de Grammont, 
Présentation de Abderrahmane REBAHI, Alge-Livre-Edition.  
3- Diego de HAEDO, Topographie et Histoire générale d'Alger, Trad. A. Berbrugger et D. 
Monnereau, (2004), Présentation de Abderrahmane REBAHI, Edition Grand-Alger-Livre.  
4 - Fernand BRAUDEL, (2013), Les Espagnols et la Berbérie de 1492 à 1577, Belle lettres, 2 
ème édition. 
5- L. Didier, (1927), Histoire d'Oran, 1501 – 1550, Imprimerie Jeanne d'arc, Oran, Algérie.                                                                                                   

 المقاالت �اللغة الفرنس�ة:
1 - H. D. dr Grammont, (1878), Quel est le lieu de la mort d'Aroud'j Barberousse? In Revue 
Africainne, Vol 22.  

 �اللغة اإلنجلیز�ة: المقاالت

1- Abdelkarim CHAMI, ( 2018جوان  ), The socio-cultural Impact of the Spanish borrowings on 
the Algerian western coast, 

 جامعة معسكر (الجزائر)،  .01 ، ع09مج �مجلة الناصر�ة للدراسات االجتماع�ة والتار�خ�ة،   

 المراجع �اللغة العر��ة:و المصادر 

 الكتب المنشورة: أوال:

)، طلوع سعد السعود في أخ�ار وهران والجزائر وٕاس�ان�ا وفرنسا إلى أواخر القرن 2007األغا بن عودة المزاري، ( -1

 ، تحقیق ودراسة �حیى بوعز�ز، دار ال�صائر، الجزائر.01التاسع عشر، ج 

، ترجمة كنزة 01ووقائع طردهم، الكتاب األول، ج المور�سكیون اإلس�ان )، 2012(�اسكوال بورونات إي براتشینا،  -2

  .الغالي، دار الكتب العلم�ة، بیروت، لبنان

 ) الجزائر وأور�ا، ترجمة وتعلیق أبو القاسم سعد هللا، عالم المعرفة، الجزائر.2015جون �ابتست وولف، ( -3

 .01دار األصالة الجزائر، ط مذكرات خیر الدین بر�روس، تر. محمد دراج، )، 2010(خیر الدین بر�روس،  -4

 )، تار�خ جیجلي، ترجمة عبد الحمید سرحان، دار الخلدون�ة، الجزائر.2010( شارل فیرو، -5

 .02لجزائر، ط، دار هومة، ا1830 – 1514الجزائر خالل الحكم التركي )، 2007(صالح ع�اد،  -6

م)، دار  1792 – 1505هـ /  1206 – 910الغزو اإلس�اني للسواحل الجزائر�ة وآثاره ()، 2012(عبد القادر فكایر،  -7

    .هومة، الجزائر

 )، سیرة المجاهد خیر الدین بر�روس، عبد هللا حمادي، دار القص�ة، الجزائر.2009مجهول، ( - 8

حاضرات موجهة لطل�ة السنة محاضرات في تار�خ الجزائر الحدیث (العهد العثماني)، م)، 2015(مصطفى عبید،  -9

  .الثان�ة ل�سانس تار�خ، جامعة المسیلة

 :المنشورة ثالثا: المقاالت األكاد�م�ة
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مدة احتالل اإلس�ان لمدینة قراءة في عوامل وأس�اب طول )، 2017(فة عبد القادر ورامي سیدي محمد، ج�اللي بلو  -1

  .جانفي جامعة وادي سوف، الجزائر، مجلة القرطاس،، 04ع ، وهران

محطات تار�خ�ة حول االنتقال الس�اسي للجزائر من الحكم الز�اني إلى النظام )، 2016(جوان الحاج موسى بن عمر،  -2

 الجزائر.المدرسة العل�ا لألساتذة بوزر�عة،  مجلة ال�احث،، 16ع العثماني، 

، مجلة الحوار والفرنس�ة الفترتین العثمان�ةالتواجد اإلس�اني في الغرب الجزائري خالل )، 2013(مارس ح�اة قنون،  -3

  .الجزائر ،، جامعة سیدي بلع�اس01ع ، 04مج المتوسطي، 

م) من خالل  1775 – 1518خیر الدین سعیدي، "الحمالت اإلس�ان�ة على مدینة الجزائر خالل العهد العثماني ( -4

 .2017د�سمبر جامعة الجلفة، الجزائر،  ،29ع ، مخطوط الزهرة النائرة البن رق�ة التلمساني"، مجلة دراسات وأ�حاث

)، العثمانیون والصراع المس�حي اإلسالمي في غرب المتوسط، �كتاب: العثمانیون والعالم 2003زهراء النّظام، ( -5

 تنسیق عبد الرحمن الموذن، عبد الرحمن بنحادة، مط�عة النجاح، الدار الب�ضاء، المغرب. -مقار�ات جدیدة–المتوسطي 

م، قراءة جدیدة في  16اإلخوة بر�روس بین شرق وغرب ال�حر المتوسط مطلع القرن )، 2020جوان (سالم جوامع،  -6

 جامعة جیجل، الجزائر.، 03، ع 03النشأة والمنجزات، المجلة الجزائر�ة لأل�حاث والدراسات، مج 

، مجلة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة، 1535الحملة اإلس�ان�ة على تونس في سنة )، 2017سبتمبر (الشافعي درو�ش،  -7

 .جامعة وادي سوف، الجزائر ،30ع ، 09مج 

الغارات اإلس�ان�ة على مدینة تلمسان خالل النصف األول من القرن السادس عشر، )، 2011(عبد القادر فكایر،  - 8

 .02دة، جامعة وهران (الجزائر)، ع مجلة عصور جدی

المنطقة الغر��ة للجزائر في استیراتیج�ات القوى الثالث  (العثمانیین،  )،2020جوان ( مراد ق�ال وأحمد شر�یتي، -9

، 04جامعة وادي سوف، الجزائر. مج م، مجلة ق�س للدراسات اإلنسان�ة واالجتماع�ة،  16اإلس�ان، السعدیین) خالل القرن 

 .01ع 

، 1551 – 1510ني إلى دخول العثمانیین طرابلس الغرب من االحتالل اإلس�ا )،2015سبتمبر ( مصطفى عبید، -10

 ،، كل�ة اآلداب والحضارة اإلسالم�ة، جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالم�ة18مجلة اآلداب والحضارة اإلسالم�ة، ع 

 الجزائر.
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  واحة سیوةفي تقن�ات البناء �مواد البناء الجیر�ة الملح�ة �المنشآت األثر�ة 
 القاهرة جامعة – اآلثار كل�ة – المساعد اآلثار ترم�م أستاذ /  محمود عبد الحافظ محمد -1
  القاهرة جامعة  - العلوم كل�ة – الجیولوج�ا أستاذ   /  علي علي عبد المطلب -2

   واآلثار الس�احة وزارة -اآلثار ترم�م عام ومدیر �احث/   ر��ع راضي عبد القادر سید -3

 Egyptianconservators2013@gmail.commail : -E 

 ملخص ال�حث : 

تعتبر الم�اني الجیر�ة الملح�ة تراث حضاري عر�ق وفر�د من نوعه أختص �ه هللا س�حانه وتعالى واحة 

سیوة �الصحراء الغر��ة ، تتمیز واحة سیوة بوجود ال�حیرات المالحة مع مناخ صحراوي قاري شدید الجفاف ، 

ن ترسی�ات ملح�ة من ملحي حیث أن معدل البخر �فوق معدل سقوط األمطار أضعافا كثیرة و�التالي تتكو 

الهالیت والج�س وأمالحا أخرى ، تترسب مع هذه األمالح ترسی�ات طین�ة من السبخ وغیره من الترسی�ات مكونة 

مادة بناء محل�ة أستخدمها أهل سیوة �كثرة في م�انیها ذات الطراز الفر�د والتي سمیت الكرشیف وهي خل�ط من 

،  وقد كان لمعدل سقوط األمطار القلیل جدا  وأبرز األمثلة على ذلك قلعة شالي الطین والترسی�ات الملح�ة

فضال كبیرا في الحفاظ على هذه الم�اني الجیر�ة الملح�ة ، أ�ضا یتمتع الحجر الجیري �قر�ة األغورمي حیث 

لى المعادن معبد الوحي آلمون بواحة سیوة �أنه حجر جیري �حتوي على نس�ة كبیرة من األمالح �اإلضافة إ

مما جعله �عاني من ضعف ، لیت والكاولین �اإلضافة إلى وجود الحفر�ات ال�حر�ة اآلالطین�ة من السمكتیت ، 

 شدید نتیجة وجود األمالح والمعادن الطین�ة.

یهدف هذا ال�حث إلى إلقاء الضوء على تقن�ات البناء الفر�دة من مواد البناء الجیر�ة الملح�ة �المنشآث 

بواحة سیوة ، حیث تم أخذ عینات من الكرشیف والحجر الجیري الملحي للوقوف على مكوناتهما ونسب األثر�ة 

هذه المكونات بواسطة طرق الفحص والتحلیل المختلفة ، كالفحص بواسطة الم�كروسكوب اإللكتروني الماسح ، 

حقة �الم�كروسكوب اإللكتروني المل EDAXالتحلیل �حیود األشعة السین�ة أ�ضا التحلیل العناصري بواسطة وحدة 

 الماسح. 

 الكلمات المفتاح�ة : 

طرق  – قلعة شالي –معبد الوحي آلمون  –الحجر الجیري الملحي  –الكرشیف  –مواد البناء الجیر�ة الملح�ة 

  الفحص والتحلیل. 
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" Building Techniques with Saline-Lime Building Materials in the 

Archaeological Buildings in Siwa Oasis  " 

Summary of the research  :  The saline-lime buildings are considered an ancient 

and unique cultural heritage that God Almighty has devoted to Siwa oasis in the 

Western Desert. Gypsum, other salts and mud deposits forming a local building 

material that the people of Siwa used extensively in their unique-style buildings, 

which were called the Karshef, which is a mixture of mud and saline deposits, and 

the most prominent example of this is Shali castle. 

  The rate of rainfall was very little and great in preserving these saline-lime 

buildings, also the limestone is enjoyed in the village of Al-Ughurmi, where the 

Temple of oracle for Amun in the Siwa Oasis is a limestone that contains a large 

percentage of salts in addition to the clay minerals of smectite, Illite and kaolin in 

addition to the presence of Marine fossils, which made it severely weakened by the 

presence of salts and clay minerals. 

  This research aims to shed light on the unique building techniques of saline-lime 

building materials in the archaeological buildings in Siwa oasis, where samples were 

taken from the Karshef and salty limestone to determine their components and the 

proportions of these components by various examination and analysis methods, 

such as examination by scanning electron microscope (SEM), analysis by x –ray 

diffraction (XRD), also elemental analysis by EDAX unit attached to scanning 

electron microscope. 
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 مقدمة :  -1

�عتبر البناء �الكرشیف من تقن�ات البناء غیر المعروفة والتي أستخدمت في قر�ة شالي ، حیث بنیت قلعة 

، تتمیز هذه العمارة بإستخدام  سمیت قلعة شالي المصر�ةي عشر في سیوة �الصحراء الغر��ة قد�مة في القرن الثان

زالت ة الطین الملیئة �األمالح ، وما ة من مونكتل من األمالح أخذت من ال�حیرات الملح�ة القر��ة وغطیت �ط�ق

 هذه التقن�ة موجودة حال�ا ،  حیث تمثل إستغالل  الموارد من البیئة المح�طة  المحل�ة. 

كیلومتر شرق الحدود  120تقع واحة سیوة في شمال خمس واحات �الصحراء الغر��ة المصر�ة على �عد 

 ال�حر األب�ض المتوسط .  كیلو متر جنوب ساحل 300اللیب�ة ، وعلى �عد 

�حیرات  4متر تحت مستوى سطح ال�حر ، و�وجد داخل المنخفض  17تمتد الواحة �طول منخفض 

 مالحة ومجموعة یناب�ع طب�ع�ة تستخدم في الري. 

تتمیز جیولوج�ة الواحات ال�حر�ة بوجود ط�قات أفق�ة من الحجر الجیري المسامي �الت�ادل مع المارل 

إلى العصر المیوسیني ، �صل سمك ط�قات المارل والحجر الجیري ألمتار متعددة ، بینما �صل والطفالت ترجع 

 . )1(سم 10سمك الط�قات الطفل�ة إلى سمك ال یز�د عن 

تتمیز واحة سیوة �المناخ الصحراوي ، حیث تتمیز �الشتاء المعتدل والصیف شدید الحرارة ، متوسط 

درجة مئو�ة في یول�ه ، معدل البخر  37.8درجة مئو�ة في ینایر و 10.6درجات الحرارة الیومي یتفاوت من 

 .)2(مل�متر 28�متر ، وأقصى معدل لسقوط األمطار في یوم واحد لمل 10.43�متر إلى لمل 4.32یتراوح من 

 تقن�ات �البناء �الكرشیف (قلعة شالي):  -1.1

�عود عصر الم�اني الملح�ة إلى القرن الثاني عشر الم�الدي وثالثینات القرن العشر�ن، واآلن تبدو قلعة 

 شالي كسلسلة متوال�ة من أطالل الجدران ذات النوافذ الصغیرة. 

یوجد داخل القلعة وخاصة في المنازل الصغیرة إستخدام جذوع النخیل في عمل�ة الر�ط بین الجدران ، وقد غطیت 

 لجدران الخارج�ة �مالط الطین. ا

من بلورات ملح الهالیت " كلور�د الصودیوم" مع شوائب من الطفلة والرمل ،  Karshifیتكون الكرشیف 

حیث تستخدم كتل غیر منتظمة الشكل أخذت من ال�حیرات المالحة المح�طة ، وقد قطعت إلى كتل أصغر ، 

 في البناء ور�طت �مونة الطین الغن�ة �الملح.  وأستخدمت
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داخل المونة   NaCl�سبب بلورة ملح الهالیت ، أثناء عمل�ة الجفاف �حدث إرت�اط قوي بین بلوكات الملح والمونة 

 نفسها.

تتمیز ، لذا  بدراسة الحوائط الخارج�ة للمبنى �الحظ إستخدام فروع األشجار في الحوائط خاصة �الحواف

 بواحة سیوة �ضعفها مما �عرضها للتلف غیر المتوقع.  العمارة

تستخدم أخشاب النخیل كقض�ان خشب�ة �حوائط البناء ، وتتمیز هذه األخشاب �أنها مادة سهلة التلف  

تتمیز هذه الجدران بوجود شروخ وٕانفصاالت خاصة عند و ، حیث تتعرض إلزاحات رأس�ة في األحمال الصغیرة 

یجب دراسة  كذلك أسفل قض�ان خشب النخیل وأعالها ، نطقة الحواف والنواصي" ،الحوائط المتعامدة " م

 ).1)، صورة (1شكل ( –م�كان�ك�ة هذه الشروخ واإلنفصاالت للحفاظ على هذه الم�اني

  ). 3-2صورة ( – ة سیوةـوما زالت طر�قة البناء القد�مة �الكرشیف مستخدمة حال�ا في بناء منازل األهالي بواح

 �البناء �الحجر الجیري الملحي (معبد الوحي): تقن�ات -2.1

�قع معبد الوحي �سیوة في منطقة أغورمي على �عد أر�عة كیلومترات من مركز سیوة وهو أحد معبدین 

آلمون في منطقة أغورمي ( المعبد اآلخر �قع في أم عبیدة ) ، �متد الفناء أمام المعبد على الجانب الشرقي الذي 

ود آمون وت�عا للنصوص المكتو�ة في قدس األقداس ، فإن تار�خ المعبد یرجع إلى حكم �سیر ف�ه موكب المعب

الملك " أحمس الثاني " ( أماز�س ) من عصر األسرة السادسة والعشر�ن وٕان كانت قد أجر�ت عل�ه �عد التعد�الت 

ى المحور الرئ�سي ، یوجد في أزمنة الحقة ، یتكون المعبد من صالتین ، یلیهما قدس األقداس الذي �قع مدخله عل

ممر ضیق على ال�مین أي على الجانب الشرقي من قدس األقداس و�ستمر وراء الجدار الخلفي ، وتوجد حجرة 

 .)3(أخرى في الجانب الغر�ي 

م) أن بلدة األغورمي (حیث معبد الوحي بواحة سیوة ) مبن�ة فوق صخرة على 2012وقد ذكرت ر�هام (

ى جم�ع الجهات المجاورة ، وأن �أسفل الصخرة یوجد عدد كبیر من العیون المتفجرة . هیئة قلعة حصینة مطلة عل

تعد هذه القر�ة من أولى القرى المبن�ة في سیوة في العصور الوسطى في أعقاب نها�ة عصر معبد آمون ونها�ة 

 – )4(معبد الوحي  الحق�ة الرومان�ة ، وقد بنیت أغورمي من الطین واألحجار على أحد التالل الصخر�ة بجوار

 ).5-4صورة (
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 المواد وطرق العمل :  -2

تم أخذ عینات من الكرشیف �قلعة شالي ، أ�ضا عینات من الحجر الجیري الملحي من معبد الوحي ، 

 حالة مواد البناء.  كذلكتم فحص العینات وتحلیلها للوقوف على مكوناتها ونسب هذه المكونات ، أ�ضا 

 :  X-Ray Diffractionالتحلیل بواسطة حیود األشعة السین�ة  -1.2

(معبد الوحي أ�ضا الحجر الجیري الملحي ، خضعت العینات التي تم أخذها من الكرشیف (قلعة شالي) 

 ). 3-2شكل ( –�سیوة) للتحلیل بواسطة جهاز حیود األشعة السین�ة للتعرف على مكوناتها ونسبها 

 الفحص بواسطة الم�كروسكوب اإللكتروني الماسح :  -2.2

Scanning Electron Microscope (SEM): 

یتمیز الم�كروسكوب اإللكتروني الماسح �أنه �عطي صورا عال�ة الجودة ، �قوة تكبیر تصل إلى مالیین 

 ).7-6صورة ( –المرات لسطح العینات ، وتم فحص العینات سالفة الذكر بهذا الم�كروسكوب 

 الملحقة �الم�كروسكوب اإللكتروني الماسح:  EDAXالتحلیل العناصري بواسطة وحدة  -3.2

 �أنه مط�اف�ة تشتت الطاقة �األشعة السین�ة وهي إختصار لـ:   EDAX�عرف 

Energy-dispersive X-ray spectroscopy 

الجیري الملحي ،  �ستخدم هذا التحلیل في التعرف على العناصر الموجودة �عینات الكرشیف والحجر

 ).5-4شكل ( –لنتائج حیود األشعة السین�ة  ا�مثا�ة تأكید �عد وهو

 : النتائج  -3

 حیود األشعة السین�ة : التحلیل �أوال: تفسیر نتائج 

 من خالل تحلیل حیود األشعة السین�ة للعینات المأخوذة تبین أن : 

 عینة الكرشیف تتكون من المرك�ات التال�ة :  -أ

 %.  45) وهو المكون األساسي للعینة بنس�ة  NaClالهالیت ( كلور�د الصودیوم ملح  -

 % . 22) بنس�ة CaCO3الكالسیت (كر�ونات الكالسیوم   -
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 %. 20)بنس�ة  SiO2الكوارتز (ثاني أكسید السیل�كون  -

 %.10بنس�ة  Ca,Mg (CO3)2الدولومیت (كر�ونات الكالسیوم والماغنسیوم  -

 ر الجیري الملحي فتتكون من المرك�ات التال�ة: أما عینة الحج-ب

 %.56) وهو المكون األساسي للعینة بنس�ة  Ca,Mg (CO3)2الدولومیت (كر�ونات الكالسیوم والماغنسیوم  -

 %.  45) بنس�ة  NaClملح الهالیت ( كلور�د الصودیوم  -

 ثان�ا: الفحص بواسطة الم�كروسكوب اإللكتروني الماسح : 

عینة الكرشیف بواسطة الم�كروسكوب اإللكتروني الماسح تبین ظهور بلورات ملح  من خالل فحص

حیث توجد شروخ وتشققات داخل  الهالیت بوضوح كمكون أساسي ، أ�ضا ضعف النسیج الداخلي لسطح العینة

 . العینة

، وهذا یبین  العینةووجود فجوات داخل  بناء �شكل كبیرأما عینة الحجر الجیري الملحي فقد تبین ضعف مادة ال

 مدى تدهور حالة المعبد ووجود الشروخ �كثرة. 

 : EDAXثالثا: التحلیل العناصري بواسطة وحدة 

، �عد هذا التحلیل �مثا�ة  Kتتكون عینة الكرشیف من العدید من العناصر المقترنة �عنصر البوتاسیوم 

 ).  1من جدول ( كما یتضحو ،  كما سبق ذكره تأكیدا لنتائج حیود األشعة السین�ة

 ). 2جدول ( - EDAXأ�ضا تم التحلیل العناصري لعینة الحجر الجیري الملحي بواسطة وحدة 

 ): یوضح العناصر المكونة لعینة الكرشیف ونسبها1جدول (
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 یوضح العناصر المكونة لعینة الحجر الجیر الملحي ونسبها ):2(جدول 

 

 

     

 

 المناقشة :  -1

تبین من خالل النتائج السا�قة أن ملح الهالیت �عد �مثا�ة المركب الرئ�سي لمواد البناء سواء الكرشیف أو الحجر 

الجیري الملحي ، وهذا �عكس الطب�عة الجیولوج�ة لواحة سیوة والتي تتمیز بوجود المتبخرات (األمالح)،  �عد هذا 

ظهر ، وقد معبد الوحي فهو �عد ملحا قابل للذو�ان في الماء الملح �مثا�ة نقطة ضعف �مادة البناء �قلعة شالي و 

ذلك جل�ا عند فحص العینات بواسطة الم�كروسكوب اإللكتروني الماسح ، لذا من الضروري الق�ام بتقو�ة مواد 

 البناء وعزلها عن الوسط المح�ط لتجنب إذا�ة هذه المواد الجیر�ة الملح�ة في األجواء الرط�ة بواحة سیوة . 

 الخاتمة :  -5

�مواد  حیث تتمیز واحة سیوةتتمیز واحة سیوة �العمارة التقلید�ة من مواد البناء الجیر�ة الملح�ة ، فاألثر ولید بیئته 

بناء فر�دة من نوعها قوامها األمالح ، ومن هنا أستغل المعماري القد�م مواد البناء من الحجر الجیري الملحي في 

 كجذوع النخیل بناء معبد الوحي (معبد آمون)، كذلك الكرشیف في بناء قلعة شالي أ�ضا أستغل األخشاب المحل�ة

، حیث تنتشر تدهور والتفتت والتلف �سبب ضعفهام�اني من الفي تدع�م هذه الم�اني التار�خ�ة، تعاني هذه ال

، لذا یوصي ال�احثون �ضرورة الق�ام �عمل�ات الترم�م تها مما �عرضها للفناء واإلندثارالشروخ �كافة أنواعها ودرجا

، لی�قى ل القادمةالثقافي الفر�د لألج�ا كالتقو�ة والعزل لمواد البناء التقلید�ة بهذه الم�اني للحفاظ على هذا التراث

 شاهدا على عظمة المعماري المصري القد�م وعظمة الحضارة والتار�خ المصري. 
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، و�وصي ال�احثون واحة سیوة والعمارة الملح�ة بها أ�ضا من المالحظ قلة المصادر العلم�ة التي تحدثت عن

ن الضوء علیها ألنها تعد تراثا نادرا �ضرورة إهتمام السادة اآلثار�ین �العمارة الملح�ة بواحة سیوة وٕالقاء مز�د م

 وفر�دا من نوعه.

 شكر وتقدیر:  -6

شیخ المرممین وأستاذ ترم�م  –إهداء هذا ال�حث لروح األستاذ الدكتور والعالم الجلیل أ.د/ محمد عبد الهادي محمد 

 مصر. -جامعة القاهرة -كل�ة اآلثار –وص�انة اآلثار 

مصر  –جامعة األقصر  –كل�ة اآلثار  –المدرس �قسم الترم�م  –شكر وتقدیر للدكتورة / ش�ماء سید محمد السید 

 لمجهودها وتعاونها إلنجاز هذا ال�حث. ، 

  

 قائمة المراجع :  -7

(1) Rovero, L.,etal,(2009), " The Salt Architecture in Siwa oasis – Egypt (XII-XX 

centuries), construction and building materials " , vol.23,El-Sevier, PP:2492. 

(2)Taher,A.G.,& Abdel –Motelib,A., " Microbial stabilization of sediments in a recent 

Salina, Lake Aghormi, Siwa Oasis, Egypt", vol.60, Facies, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg,P:46. 

 

)، " آثار اإلسكندر األكبر �مصر " ، مطبوعات مكت�ة األسكندر�ة ، القاهرة  ، صـ 2010) مهاب درو�ش (3( 

19. 

) ، " الحفاظ على التراث العمراني لتحقیق التنم�ة الس�اح�ة  المستدامة من 2012) ر�هام كامل الخضراوي (4(

ماجستیر ، قسم التخط�ط والتصم�م العمراني ، دراسة حالة سیوة " ، رسالة  –خالل مؤسسات المجتمع المدني 

 .137كل�ة الهندسة ، جامعة عین شمس ، صــ

) ، " أنماط العمارة التقلید�ة ال�اق�ة في صحراء مصر الغر��ة (دراسة تحلیل�ة 2006) سعد عبد الكر�م شهاب (5(

  هاج.مقارنة)" ، رسالة دكتوراه ، قسم اآلثار اإلسالم�ة ، كل�ة اآلثار ، جامعة سو 
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 (تصو�ر ال�احث)): توضح قلعة شالي بواحة سیوة 1صورة (                          
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 )1(شهاب ): یوضح قلعة شالي بواحة سیوة نقال عن سعد عبد الكر�م1شكل (

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (تصو�ر ال�احث) الكرشیف لبناء الم�اني الحدیثة بواحة سیوة ): توضح تحضیر2صورة (

  

 

 

 

 

 

                                                           
، " أنماط العمارة التقلید�ة ال�اق�ـة فـي صـحراء مصـر الغر��ـة (دراسـة تحلیل�ـة مقارنـة)" ،  )2006( سعد عبد الكر�م شهاب)1(

 . كل�ة اآلثار ، جامعة سوهاجم�ة ، رسالة دكتوراه ، قسم اآلثار اإلسال
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 (تصو�ر ال�احث) ): توضح بناء منازل األهالي �الكرشیف في واحة سیوة3صورة (        

 

 

 

 

 

 

  الملحي ): توضح معبد الوحي للمعبود آمون �سیوة وهو نموذج للبناء �الحجر الجیري 4صورة (

 ال�احث) (تصو�ر                                                  

 

 

 

 

 

 

 

و�تضح مدى ضعف الحجر الجیري الملحي وتآكله مما یهدد ، ): توضح مدخل معبد الوحي �سیوة 5صورة (

 (تصو�ر ال�احث)أمن وسالمة المعبد 



 

 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

 م2021/  السادسالعدد 

395 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 

 ): یوضح نمط حیود األشعة السین�ة لعینة الكرشیف 2(

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل   

 الحجر الجیري الملحيسین�ة لعینة ): یوضح نمط حیود األشعة ال3(
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صورة 

و�تضح ضعف النسیج ، ضح الفحص بواسطة الم�كروسكوب اإللكتروني الماسح لعینة الكرشیف تو ): 6(

 نتیجة وجود شروخ وتشققات الداخلي لسطح العینة
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): توضح الفحص بواسطة الم�كروسكوب اإللكتروني الماسح لعینة الحجر الجیري الملحي ، و�تضح 7صورة (

 وجود فجوات داخل العینة نتیجة ضعف الحجر
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نس�ة عنصري  ، و�تضح إرتفاع EDAX): یوضح التحلیل العناصري لعینة الكرشیف بواسطة وحدة 4شكل ( 

، أ�ضا وجود عناصر تدل على وجود المعادن الطین�ة كاأللمونیوم الكلور والصودیوم وهما �مثالن ملح الهالیت

  والماغنسیوم والسیل�كا والبوتاسیوم
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 EDAX): یوضح التحلیل العناصري لعینة الحجر الجیري الملحي بواسطة وحدة 5شكل (

  



 

 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة
م2021/  السادسالعدد   

400 

 حتم�ة الركود الحضاري العر�ي بین النظرة الفلسف�ة الغر��ة والحق�قة التار�خ�ة.
                          أ أستاذ محاضر : بن مصطفى  در�سد                                                                          

                                                                    driss.benmostefa@yahoo.com 

 الجزائر. -سعیدة-جامعة الدكتور الطاهر موالي                                                                   

 

یتناول المقال جان�ا من أهم المشاكل التي �ع�شها الوطن العر�ي عموما، و�درجات مختلفة بین بلدانه، الملخص: 

 عاشتوالتي أص�حت تشكل عقدة لشعو�ه وخاصة األج�ال التي  -مشكلة التخلف والركود الحضاري -انها 

وحالة االغتراب الفكري التي  مرحلة ما �عد االستقالل، في ظل التفاوت الكبیر بین عالم الشمال وعالم الجنوب

ألمت بنس�ة كبیرة من ش�ا�ه، �سبب ما ینفثه الغرب المس�حي من أفكار سامة جعلتهم �شّكون في قدراتهم على 

االبداع والنهوض �أوطانهم، دون ال�حث في أس�اب ذلك ودون العودة الى التار�خ العر�ي واإلسالمي لالستئناس 

لشحن الهمم والنفوس من خالل االطالع على تار�خ وحضارات ال تزال معالم  �ه وأخذ العبر واستلهام الدروس،

الكثیر منها قائمة وشاهدة علیها الى یومنا هذا، خاصة ان الوطن العر�ي �متلك  من  الطاقات واإلمكانات التي 

 تؤهله ل�كون قوة اقتصاد�ة وحضار�ة.   

 ، غر��ة، حق�قة، تار�خ�ة الكلمات المفتاح�ة: ركود، حضاري،عر�ي، نظرة، فلسف�ة

 abstract: The article deals with one of the most important problems that the Arab 

world confronts with varying degrees between its countries, and it has become an 

inferiority  complex for the Arabs, and in particular  the independence generations, 

under  the great disparity between the indistrual  global North and the under 

developped global South, and the state of intellectual alienation which afflicted a 

large part of his youth. Because of the poisonous ideas of the Christians, which 

made them inconfiant and doubt their ability and power to innovate and develope 

their homeland, without looking for the reasons for this case or situation, and 

without looking back to arab and Islamic history to inspire and take lessons from too 

many civilizations which still exist as witnesses until now, especially that the Arab 

world has the capacitie that will allow it to be an economic and civilisation power. 

key words:stagnancy; civilisationel; arab;historical; reality ; western; view  
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مّر العالم العر�ي عبر تار�خه  العر�ق �العدید من الفترات المشرقة فكان أن قامت على أرضه وعلى  مة:مقد

األراضي التي خضعت لحكم العرب المسلمین جملة من الحضارات مّست لجوانب االجتماع�ة، االقتصاد�ة، 

واألحقاد التي كانت إما  �فعل تعصب  الق�م�ة والدین�ة، لكنه وفي نفس الوقت نجده تار�خا حافال �الفتن والثورات

للعرق أو األصل أو المذهب استئثارا �الحكم وحب الس�طرة والتوسع على حساب الّغیر، فأّثرت على أوضاعه 

الس�اس�ة والحضار�ة وأفضت الى انتهاء وأفول دول وحضارات عر��ة  اسالم�ة إما �طر�قة م�اشرة أو غیر 

ي ذلك حتم�ة تار�خ�ة عبر نظر�ته المسماة �التعاقب الدوري للحضارات، فكل م�اشرة، وٕان كان ابن خلدون یرى ف

تلك األس�اب مجتمعة أسهمت في ك�ح وتیرة تطوره الحضاري، وهو الیوم �ع�ش حالة من الركود في ظل 

 النهضة أو الهّ�ة الحضار�ة التي تكاد تكون عالم�ة.

من أهم األس�اب التي أدت الى التحجر أو الجمود  هناك من الفالسفة من یرى �أن عامل الدین �عد       

الحضاري العر�ي وخاصة في العصر الّحدیث، وعلى رأسهم أرنست ر�نان الذي �قول �أن الشرط الوحید لتحقیق 

هو موت االسالم میتافیز�ق�ا والقضاء عل�ه في هذه ال�الد، بینما  -اي العرب والمسلمون -الحضارة والتقدم لدیهم

ّد سبب تالشي الحضارة العر��ة واإلسالم�ة وغ�ابها عنهم في العصر الحدیث إلى خمود الدین في نجد هیجل یر 

 نفوس أصحا�ه شیئا فشیئا وحلول أق�ح األهواء محل الحماس الذي زرعه فیهم. 

نسبــــة كبیرة ما نّظر له �عض إن الواقع المر�ر الذي �ع�شه الوطـــــــــن العـــــــر�ي حالیــــــــا یجسد و�ــــــــؤكد ب        

فالسفة ومفكري الغرب، إلى درجة ذهب فیها ال�عض إلى القول �أن العرب عنصر أو شعب غیر قابل للتحضر 

والتطور وخاصة في الجوانب الماد�ة، ومن خالل هذا العرض سنحاول استنطاق التار�خ العر�ي للرد على هذه 

 االشكال�ة التال�ة : المزاعم  إما تفنیدا أو تأكیدا من خالل

ماهي األس�اب الحق�ق�ة لالنتكاسة الحضار�ة العر��ة؟ وماعالقة العرق والدین بذلك؟ وكیف �مكن استغالل       

 هذا الرصید التار�خي (من االشعاع واإلخفاقات) في تحقیق اقالع حضاري عر�ي؟ 

للوقوف على المحطات الهامة في تار�خه وقد اعتمدنا في بلوغ مرامي ال�حث على المنهج  التار�خي الوصفي  

 واستنتاج اس�اب القوة واإلخفاق.

 التحدید الجغرافي واالصطالحي للعالم العر�ي: 

إن محتوى الموضوع المطروح لل�حث یتطلب منا تحدید الموقع الجغرافي للعالم العر�ي، و��ان المعنى         

خالل القرون الثالثة التي تلت ظهور اإلسالم، ففي  الدقیق للمصطلح، فقد اتسع مدلول لفظة العرب خاصة

كان سكان ش�ه الجز�رة العر��ة شع�ان: أحدهما كان معظمه من  -أي الجاهل�ة -األزمنة القد�مة التي س�قته

الق�ائل الّرحل المتنقلین في ال�الد الممتدة من نهر الفرات حتى الحدود الجنو��ة للحجاز، واآلخر �حیى معظمه 

 قرة في مرتفعات الجنوب ب�الد ال�من وحضرموت.ح�اة مست
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في معناها الّسالئلي االثنوغرافي ف�طلق على الشعب األول والذي ُهجر الیوم،  -عرب-أما لفظ         

  .(1وأص�حت لفظة عرب وع�ارة العالم العر�ي تستعمالن في مجال توسع كثیرا(

لم تكد تمضي مائة سنة على وفاه النبي محمد صلعم حتى تشكلت امبراطور�ة عر��ة مترام�ة األطراف،        

غر�ا على طول السواحل الجنو��ة لل�حر المتوسط إلى ضفاف نهر  -اس�ان�ا -امتدت من ش�ه الجز�رة االیبیر�ة

إّال أنها حفظت نفسها في نطاق هذه السند و�حر آرال في الشرق، ورغم مصاعب الفتوحات وعدم استقرارها 

الحدود المترام�ة زمنا طو�ال كان كاف�ا ل�ط�عها �طا�ع عر�ي قار، وسجل الحكم العر�ي فصال رائعا في تار�خ 

اإلنسان�ة ولم تكن عظمة العرب في عمل�ة الفتح فقط، بل في منحهم تلك ال�الد حضارة جدیدة اصط�غت 

المناطق �كتسبون اللغة العر��ة �التدر�ج حتى حّلت محل لغاتهم االصل�ة �الص�غة العر��ة، فأص�ح سكان تلك 

 .(2واختلط الّدم العر�ي بدمائهم نتیجة عمل�ات التزاوج(

إذن فالعالم العر�ي الیوم هو األقطار التي استمر تأثر الكثرة الغال�ة من سكانها بتلك المؤثرات الثقاف�ة         

�ه اس�ان�ا وجزر ال�حر المتوسط، ألنها حّلت بها قوى أخرى طمست آثار التعر�ب واالجتماع�ة، و�ذلك ال تدخل ف

الذي طغى علیها، كما ال تدخل ف�ه �الد فارس وترك�ا وأفغانستان وجم�ع ال�الد التي تقع خلف السند ونهر 

 ج�حون حیث لم تكن العر��ة لغة قوم�ة.

مع أننا نجد ابن خلدون في مقدمته �حصر العرب في سّكان الصحاري في قوله:(( إّال اّن العرب أ�عد         

نجعة وأشد بداوة، ألنهم مختصون �الق�ام على االبل فقط )) وأنهم أكثر توحشا من أصحاب المدن لما تتطل�ه 

 رة العرب وما تاخمها من األراضي.)، و�ذلك فهو �قصد سكان ش�ه جز�3ح�اة الرعي  وقساوة الطب�عة (

فهو تلك السلسلة المتصلة من االقطار الممتدة من شواطئ االطلسي غر�ا على طول الساحل الجنو�ي         

لل�حر المتوسط إلى حدود �الد فارس شرقا، أي ساحل إفر�ق�ا الشمالي من مراكش الى مصر ثم �الد الشام 

 .(4والعراق ثم ش�ه جز�رة العرب(

تعددت التعر�فات التي خّصت الحضارة، فهي في اللغة العر��ة تعني اإلقامة في الحضر وم الحضارة : مفه

بخالف البداوة التي تعني اإلقامة في البوادي، ومع أن استعمال هذا اللفظ قد�م، فإن أول من أطلقه على معناه 

والعمران الحضري، وجعل أج�ال البدو القر�ب هو عبد الرحمن بن خلدون وذلك حین مّیز بین العمران البدوي 

                                                           
 .72،دار العلم للمالیین، بیروت، ص �قظة العرب) 1987.جورج انطنیوس،(  1

 .84-83-، صنفسه . 2
 .126دار الفكر، بیروت، ص المقدمة،) 1998.عبد الرحمن بن خلدون، ( 3
 .77، ص  المرجع السابق . جورج انطنیوس، 4
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)، وأن خشونة البداوة  5والحضر طب�عة في الوجود، وأّن البداوة هي أصل الحضارة، والبدو أقدم من الحضر(

)، و�عّرف البدو �المقتصر�ن على الضروري في 6قبل رقة الحضارة، فنجد التمّدن غا�ة للبدوي یجري إل�ه(

  .(7ن الحضر هم المعتنون �حاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم(أحوالهم، العاجزون عما فوقه، وأ

وحسب مالك بن نبي فإن الحضارة في العصر الحدیث تأخذ معنیین: األول موضوعي مشخص،         

واألخر ذاتي مجرد، أما األول فهو إطالق لفظ الحضارة على جملة من مظاهر التقدم األدبي والفني والعلمي 

التي تنتقل من جیل إلى جیل في مجتمع واحد أو عدة مجتمعات متماثلة، فنقول الحضارة الهند�ة والتقني 

والحضارة العر��ة والحضارة األورو��ة، وهي بهذا المدلول متفاوتة ف�ما بینها، ولكل حضارة نطاقها وط�قاتها 

 .(8ولغاتها(

سام�ة من مراحل التطور االنساني المقابلة  أما الحضارة �المعنى الذاتي المجرد فتطلق على مرحلة        

لمرحلة التوحش والهمج�ة، أو تطلق على الصورة الغائ�ة التي نستند الیها في الحكم على صفات كل فرد أو 

جماعة، ومنه فإن الفرد المتصف �الخالل الحمیدة المطا�قة لتلك الصورة الغائ�ة كان متحضرا، وأّن الجماعات 

 .(9التحضر �حسب قر�ها من هذه الصورة الغائ�ة أو �عدها عنها( أ�ضا تتفاوت في درجة

وللحضارة رموز تعرف بها وروائز تقاس علیها، وأهمها الجانب االنساني والروحي واألخالقي، فالفراغ         

ئ كما الروحي الكبیر الذي تعان�ه مدن�ة الغرب والنظرة المتدن�ة لإلنسان خارج د�ارهم جعل المادة تفترس كل شی

ان التقدم العلمي المادي لوحده قد �ش�ع حاجات األجساد ولكّنه ال �طفئ ظمأ النفوس على غرار ما �حدث حال�ا 

 .(10في دول أورو�ا والوال�ات المتحدة، إذ صحب التقدم العلمي تأخر حق�قي وانحطاط مر�ع في األخالق(

�ات التحضر لألمم هو النظرة لإلنســـــــان وموقعه ان المع�ار السل�م الذي یجب أن تقاس عل�ه و�ه مستو         

ومكانته في اطار هذه الحضارة وفي اطار الفلسفة الس�اس�ة واالجتماع�ة السائدة، وهذا ما تفتقده مدن�ة القرن 

 العشر�ن والواحد والعشر�ن التي أص�حت المظاهر العمران�ة واإلنتاج �كل أنواعه هو كل همها .

لقد دار في أوائل القرن العشر�ن جدل حول الحضارة العر��ة حجر الحضاري العر�ي: مقوالت الركود والت

االسالم�ة وآثارها في أورو�ا، ومن بین أولئك الذین مّثلوا أدوات لذلك نجد أمیر�كو كاسترو وسانشیث البورنوث، 

                                                           
 .34، دار المعرفة، �اب الواد، الجزائر، صالبناء الحضاري عند مالك بن نبيـ)، 2010. ج�اللي بو�كر،( 5
 .50، دار الثقافة والنشر والتوز�ع ،القاهرة، صالتار�خفلسفة ) 1988. رأفت غن�مي الشیخ،( 6
 .127، صالمرجع السابق. عبد الرحمن بن خلدون،  7
 .35. ج�اللي بو�كر،المرجع السابق، ص 8
 .35، صالمرجع السابق. ج�اللي بو�كر، 9

دار -فكر المعاصر، بیروت لبنان، دار الالحضارة العر��ة االسالم�ة وموجز عن الحضارت السا�قة) 2002. شوقي ابو خلیل، ( 10
 .9سور�ة، ص-الفكر دمشق 
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العر��ة االسالم�ة نحو غرب أورو�ا فإن كان األول یرى بـأن إس�ان�ا التي نعتبرها نحن المسلمون منفذا للتأثیرات 

خاصة مدینة للحضارة العر��ة، فالّثاني یرى أن المسلمین هم السبب الذي أدى إلى تخلفها عن �ق�ة بلدان 

  .(11أورو�ا(

ر�ما �صدق قول هذا األخیر إذا نظرنا  الى آثار انسحاب المسلمین من المنطقة تحت ضر�ات حروب         

فت�ش التي طالت �قا�ا المسلمین في األندلس عامة وفي غرناطة �صفة خاصة، والذي  االسترداد ومحاكم الت

أحدث فراغا ونكوصا كبیرا في جم�ع الم�ادین وخاصة في المیدان االقتصادي نظرا لهجرة األفراد وهجرة خبراتهم 

 . معهم والتي أفادوا بها �الد المغرب التي كانت وجهة لهم  فأّثر ذلك سل�ا على المنطقة

كما نجد أعداء الحضارة العر��ة والناكر�ن لتاثیراتها في أورو�ا واس�ان�ا خاصة �صورون المنطقة قبل        

الفتح االسالمي منطقة مزدهرة في جم�ع المجاالت وخاصة في المجال الفكري والعمراني، وأن الناس هناك كانوا 

الصناع عاشوا في رفاه�ة ال �كاد الحكام �عسفونهم �ستمتعون برخاء ظاهر في كل نواحي الح�اة، وأن الزراع و 

)، 12في شيء، وأن موارد ال�الد كانت في ازد�اد، وأن العصر على العموم كان عصر نهضة  اس�ان�ة مس�ح�ة (

وهذا حتى ال یتضح أثر الحضارة العر��ة الذي الینكره إال جاحد، ونجد ر�نهارت دوزي �فنده �قوله: أن اس�ان�ا 

تطّلعت الیها أنظار المسلمین شدیدة الضعف م�سرة تماما على من �غزوها، وأرجع ذلك الى ما  كانت وقت أن

كان عل�ه مجتمعها من وضع مؤلم یتسم �الوهن الذي لم �كن جدیدا علیها، بل كان متأصال فیها منذ وقت 

ي في العصر الروماني، )، أي تحت حكم القوط الذین لم �غیروا  شیئا كثیرا من أحوال المجتمع االس�ان13�عید(

كما لم تنعم ال�الد تحت حكمهم  بنصیب كبیر من الطمأنینة والرخاء ألن العصر كان عصر فوضى واضطراب 

 .(14في أورو�ا كلها(

وثمة أ�ضا ما �غري الكثیر�ن من مؤرخي أورو�ا والغرب عموما �عد الكتا�ة عن غزوات األلمان         

نافیین �أن ینظروا الى الفتح العر�ي لش�ه الجز�رة االیبیر�ة على أنه غزو والسالفیین والمجر�ین واالسكندی

)، ونجد مونتغومري وات �قف ضد ذاك و�قول �أن االسالم لم ینتشر �السیف، وأن الیهود والصابئین 15همجي(

ة والنصارى وغیرهم ممن اعتبرهم االسالم موحدین عوملوا معاملة خاصة �اعت�ار أن د�انتهم قر��ة الصل

                                                           
 .6،  ترجمة وتقد�م جمال عبد الرحمن، لمجلس االعلى للثقافة القاهرة، صالمستعر�ون االس�ان) 2003. مانو�ال مانثانار�س، ( 11
 . 21، الدار السعود�ة للنشر والتوز�ع،جدة، السعود�ة ، صفجر االندلس) 1985.حسین مؤنس،(12
 .27، ترجمة حسن ح�شي، مطا�ع الهیئة العامة المصر�ة للكتاب، مصر، صتار�خ مسلمي اس�انیـا)، 1994ر�نهارت دوزي، (.13
 . 21،صالمرجع السابق.حسین مؤنس، 14
، نقله إلى العر��ة حسین أحمد أمین، دارالشروق، بیروت،  فضل االسالم على الحضارة الغر��ة)، 1983. وات منتغومري،(15

 . 19ص
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�اإلسالم، و�ضیف �أنهم عاشوا في كنف الحكم االسالمي في أمان وسالم مقابل دفع جز�ة للحاكم المسلم والتي 

 .(16كانت أح�انا أقل مما كانوا یدفعونه لحكامهم(

 ونجد شارل سنیو�وس أحد أساتذة كل�ة السر�ون یؤكد أن الجنس األب�ض �عد من الشعوب المتحضرة إال         

منهم، أي حس�ه فان التخلف عند الشعوب الب�ضاء هو االستثناء، أما سائر األجناس فقد ظلوا على حالة قل�ال 

-)، إنها هجمة كبیرة على الحضارة العر��ة لیتجرأ 17الهمج�ة والبر�ر�ة كما كان الناس في زمن ما قبل التار�خ(

لتقن�ة العر��ة في العصور الوسطى، ورغم على القول بتفوق التقن�ة األورو��ة على ا  lunn white -لون وایت

عدم وجود دلیل قاطع على صدق مقولته إّال أنه أص�ح مرجعا �عتمد، وتمادى �القول أن كل انجازات الصین 

  .(18وصلت من شرقي آس�ا الى أورو�ا م�اشرة، ولم ینقلها العرب المسلمون �عد تطو�رها وتحسینها(

تهم ما �ستندون إل�ه في التار�خ وخاصة في فترة الجاهل�ة و�دا�ة الحكم ر�ما یجد أعداء العرب وحضار         

االسالمي ب�الد المغرب، حیت تمیزت �ضعف الم�اني وقلة المدن الكبیرة وانعدام اآلثار العظ�مة، والذي �علّله 

حضارة لم تتح ابن خلدون �سببین أساسیین: یتمثل األول في أن العرب والبر�ر من البدو ال�عیدین عن مواطن ال

لهم الفرصة لینقلوا هذه الحضارة عن غیرهم من األمم، وأن األمم المتحضرة التي حكمتهم لم �طل الزمان 

 �حكمها حتى ینقلوا  عنها هذه الحضارة، ف�قیت م�انیهم أقرب الى االكواخ والخ�ام بل والى الغیران في الج�ال.

ذي لم �شجع على هذا النوع من الترف، ودعى إلى مالزمة أما السبب الثاني فیتمثل في االسالم ال        

االعتدال وعدم االسراف في البناء إلى درجة البذخ والتبذیر، أضف الى ذلك عدم استقرار الدول في �الد المغرب 

 .(19وقصر عمرها  �حیث ال �مّكن الدولة من أن تصل الى العظمة التي تحقق آثار الحضارة(

ان أّشد الفالسفة عداء للعرب وحضارتهم یؤكد الّسمة الدین�ة الروح�ة لألقوام السام�ة ونجد أرنست ر�ن        

بوصفها رد�فا لتردّیهم في الجدل العلمي وقصورهم في الحقول العلم�ة العقل�ة والمنطق�ة ف�قول �صراحة ((أن 

السامیین األفكار الفلسف�ة والعلم�ة السامیین منحوا اآلر�ین أكثر األفكار الدین�ة �ساطة وسموا، بینما منح اآلر�ون 

التي كانت تنقصهم ))، و�تمادى في التعم�م االثني الجارف لدرجة االدعاء �أن السامیین،كما هي عل�ه الحال 

في اللغات السام�ة ل�سوا مخلوقات حیو�ة، و�طور في جدله إلى درجة االدعاء �أن جل أو جم�ع المنجزات 

الحضارة العر��ة االسالم�ة إنما هي من نتاج المسلمین اآلر�ین الذین أدخلوا االسالم  الفكر�ة والعقل�ة التي قدمتها

                                                           
 .15. وات منتغومري، نفسه ـص 16
 . 1، تعر�ب محمد كرد علي، مكت�ة الظاهر، القاهرة ، صتار�خ الحضارة )، 1908. شارل سنیو�وس،( 17
 .6، صالمرجع السابق. شوقي أبو خلیل، 18
، نصوص مختارة من فلسفة ابن خلدون )، 1984، عبد هللا شر�طـ(351-350، صالمصدر السابق.عبد الرحمن بن خلدون، 19

 . 84المؤسسة الوطن�ة للكتاب، الجزائر، ص
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  -رالف والدو امرسون -عنوة، ولقد وجد التمییز بین اآلر�ة والسام�ة صداه عبر المح�ط االطلسي في اعتزاز

Emerson  (20) عرب ))�التراث الرجولي اآلري  في قوله الشهیر (( الدین والشعر هما كل حضارة ال. 

�قول ((..... شعب قـــــــــد ال نجد له أثرا على خارطة العالم، لقد �قي   gibbonونجد المؤرخ جیبون          

الذین مدوا فتوحاتهم بین الهند واس�ان�ا طي النس�ان .....حتى نفخ محمد في أجسادهم  -العرب -الساراسین 

)ففي هذا تقلیل من شأن العرب �أنهم قوم همج �عیدون عن التحضر، وأن التحضر 21الخشنة روح الحماسة )) (

الذي حصل كان �فعل الدین، و�وافق هذا رأي ر�نان �أن العناصر االسالم�ة غیر العر��ة هي التي قدمت 

 االنجازات الحضار�ة، و�أت�ه الرد غیر الم�اشر من المستشرقة هونكة في قولها:

ل العرب والحضارة العر��ة وال أقول الحضارة اإلسالم�ة، ذلك أن كثیرا من المس�حیین والیهود (( هذا الكتاب یتناو 

والمزدیین والصابئة قد حملوا مشاعلها أ�ضا، بل أن كثیرا من تحق�قاتها العظ�مة الشأن كان م�عثها احتجاجا 

روحي الخاصة كان موجودا في على قواعد االسالم القو�مة، بل أضف لذلك أن كثیرا من صفات هذا العالم ال

  .(22صفات العرب قبل االسالم)) (

 دالئل ومظاهر الحضارة العر��ة:

 إن الدراسات المستمرة  إلى یومنا هذا تؤكد �كل صدق أن لحضارة العرب و اإلسالم فضال كبیرا وتأثیرا         

التأثیر مع كل تطورات وتقدم عر�ضا على الحضارة االورو��ة منذ بدایتها في عصر النهضة، و�ستمر هذا 

ونجد وات منتغومري منصفا للعرب وحضارتهم في قوله  ،(23الحضارة الغر��ة االورو��ة حتى وقت قر�ب جدا(

�أنه من الواجب أن نقمع �شدة أي میل إلى تشب�ه العرب �أولئك اآلخر�ن، أي األلمان والسالفیین والمجر�ین، 

�كونوا وقت الفتح على مستوى أعلى من الغزاة اآلخر�ن الذین كانوا  صح�ح أن العرب وحلفاؤهم من البر�ر لم

ینتمون الى مجتمعات ذات تنظ�م �قوم على أساس قبلي، بینما مثل العرب امبراطور�ة �اتت خالل القرن أو 

القرنین التالیین صاح�ة أعظم حضارة وثقافة في تلك المنطقة الشاسعة الممتدة من المح�ط األطلسي إلى 

 .(24نستان (افغا

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العر��ة، االستجا�ة الثقاف�ة الغر��ة للتار�خ العر�ي االسالمي-االستشراق ) ،2008. محمد الدعمي،( 20

 .63-62ص  بیروت، لبنان،
 .34، صالمرجع السابق. محمد الدعمي، 21
،نقله عن االلمان�ة فاروق ب�ضون وكمال دسوقي، مراجعة مارون ع�سى الغربشمس العرب تسطع على ) 1993. ز�غر�د هونكه،(22

 . 13دار اآلفاق  الجدیدة، بیروت، ص-الخوري، دار الجیل 
، الحضارة االسالم�ة انتشارها تأثیرها في الحضارة األورو��ة )،2007-2006( ـ،. أحمد الشامي، محمد عبد العظ�م أبو النصر23

 . 199المهندسین، مصر، ص
 . 19، صالمرجع السابق. وات منتغومري، 24
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 فان الناس عندنا ال �عرفون إال القلیل عن-أقولها �مرارة -ونجد هونكة تقول �أنه وعلى الرغم من ذلك           

جهودكم الحضار�ة الخالدة ودورها في نمو حضارة الغرب، لهذا صممت على كتا�ة هذا المؤلف، وأردت أن أكرم 

ود الى تكر�مها،كما أردت أن أقدم للعرب الشكر على فضلهم، الذي الع�قر�ة العر��ة وأن أت�ح لمواطنّي فرصة الع

 .(25حرمهم من سماعه طو�ال تعصب دیني أعمى أو جهل أحمق(

و�قول جورج انطنیوس أنه في القرنین اللذین س�قا ظهور المس�ح كانت �عض الق�ائل العر��ة تحكم في        

ألب�ض المتوسطـ، بل شهد القرن الثالث الم�الدي ق�ام حمص و الّرها وفي ال�الد المتاخمة لساحل ال�حر ا

مملكتین عر�یتین مزدهرتین في تدمر والحیرة، وفي القرن السا�ع الم�الدي لما جاء الفاتحون العرب تحت را�ة 

االسالم ومزودین �قوة روح�ة،لم �ستطع أن �قف شيء في طر�ق تلك القوة فانهار النظام القد�م للحضارات ذات 

المتعددة الیونان�ة واآلرام�ة في �الد الشام، والساسان�ة في العراق والیونان�ة الق�ط�ة في مصر، وفسح األصول 

 )، وفي هذا اعتراف واضح وصر�ح �عراقة الحضارة لدى الجنس العر�ي.26المجال للعقیدة الجدیدة(

ون امبراطور�تهم مسرحا لحضارة ثم تردف ز�غر�د قائلة: فقد شاء القدر الذي صنعه العرب �أیدیهم ان تك        

ماد�ة �اهرة وثقافة علم�ة فكر�ة زاهرة  وشاء لها موقعها الجغرافي أن تكون مركزا اساس�ا للتجارة العالم�ة، ففیها 

كانت تصب الطرق التجار�ة الكبیرة التي تصل الغرب �الشرق والشمال �الجنوب طاو�ة في أضالعها المسافات 

ّفا موصلة �ضاعة العالم  على ظهر قوافل الحمیر أو الجمال إلى أقاصي األرض الشاسعة والّفة الدن�ا ل

)...27).  

وال عبرة �ما �قال �شان العرب قبل االسالم وما یروى من فتوحات لهم وما ینوه �ه من أخالق عظام           

في الجاهل�ة فهذه قد كانت وال تزال آثارها ظاهرة وال شك  في مدن�ة العرب القد�مة، وأنها من أقدم مدن�ات العالم 

 . (28 لك المدن�ة كانت مقصورة على الجز�رة وما جاورها (ومما یرجح ذلك أن الكتا�ة بدأت عندهم، ولكن دائرة ت

لقد بلغ العرب درجة كبیرة من الترف الحضاري لدرجة التكاثر المادي، فبینما كان عبد الحكم بن عبد           

الرحمن الناصر یناضل من أجل تكو�ن أعظم مكت�ة عرفها العالم كله تتكون من أر�عمائة ألف مجلد كان والده 

الرحمن الناصر یتجه �فكره الى طر�ق آخر كان یراه األصح لبلوغ المجد والعظمة و�راه الترجمة المعبرة عن  عبد

                                                           
 . 9، صالمرجع السابق. ز�غر�د هونكه، 25
 84، صالمرجع السابق. جورج انطنیوس،  26
 .320، ـصالمرجع السابق. هونكة ز�غر�د،  27
 .9، مط�عة المنار، مصر، صلماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم )،1349. شكیب ارسالن، ( 28
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الواقع الرائع الذي تع�شه األندلس في عهده في ظل تنوع ووفرة مصادر الثروة الماد�ة �المنطقة وشساعة 

 .(29المساحة(

ففي الوقت الذي كانت قرط�ة تزهو �شوارعها الممتدة أم�اال عدیدة مبلطة ومضاءة �المصاب�ح العامة             

)، 30لم �كن في لندن مص�اح عمومي واحد، وكانت جامعة أكسفورد في انجلترا تعتبر االستحمام عادة وثن�ة (

ني قرط�ة والزهراء الزاهرة، �حیث أنه كان �مشى و�قول المقري التلمساني في ذلك :(( ان العمارة اتصلت في م�ا

  .(31فیها لضوء السراج المتصلة عشرة أم�ال))(

وفي المقابل ألولئك الغرب المنكر�ن على العرب حضارتهم نجد منهم المنصفین لهم أمثال ارفنغ                

الوجود العر�ي االسالمي في و الذي أص�حت له نظر�ة في  -أیتها الـأندلس أرى ف�ك أمر�كا-صاحب مقولة

اس�ان�ا، ف�قول: جثمت القرون الثمان�ة التي شهدت �قاء العرب المسلمین في ش�ه الجز�رة االیبیر�ة على الذاكرة 

الجماع�ة الغر��ة �شكل مؤلم، فهي تذكیر مستد�م بتخلف أورو�ا العصر الوس�ط، وهاجس وسواسي لما تكمن 

ن طاقات خز�نة مستقبل�ة، فعبر تار�خها برمته لم تتعرض أورو�ا لس�طرة عل�ه الحضارة العر��ة االسالم�ة م

أجنب�ة �مثل هذا التواصل الزمني غیر المنقطع و التفوق الحضاري الواضح، كما لم تشعر �الهوان والتراجع 

ل العر�ي مثلما عاشته ازاء ثقافة دخیلة علیها علمتهـا ما ضاع منها من علوم القدماء وزادتها مما أبدعه العق

 .(32والمسلم(

ان العرب في اس�ان�ا تركوا ما �شهد لهم �الحضارة الماد�ة والروح�ة، فمن یزورها اآلن وتبهره قلعة         

تاكزار (القصر) في اشبیل�ة أو قصر الحمراء في غرناطة س�كّون فكرة عن الح�اة الرغدة التي كان �ح�اها الناس في 

ى الحضارة، ألن الترف مظهر من مظاهر الحضارة، ولألسف سبب من أس�اب )، وهذا دلیل قاطع عل33الماضي (

 .( 34زوالها  حسب ابن خلدون في نظر�ة التعاقب الدوري للحضارات( 

إن الحضارة العر��ة االسالم�ة رغم ما حققته من انجازات ماد�ة وروح�ة ال زالت تشهد علیها الى یومنا                           

طق مختلفة من العالم، لكن رغم ذلك فإنها لم تنصف من قبل الغرب وحتى من طرف �عض العرب هذا في منا

                                                           
 .6-5القاهرة، مصر ، ص-دار الصحوة للنشر والتوز�ع التكاثر المادي وأثره في سقوط األندلس، )، 1994.عبد الحل�م عو�س، ( 29
دار غیداء للنشر والتوز�ع، عمان االردن، مظاهر االبداع في التار�خ األندلسي، )، 2012محمد �شیر حسن راضي العامري، ( - 30

 .62ص
، تحقیق احسان ع�اس، دار صادر، بیروت لبنان، من غصن االندلس الرطیبنفح الطیب )،  1988. أحمد المقري التلمساني،( 31
 .456، ـص1ج 
 . 153، صالمرجع السابق. محمد الدعمي، 32
 .37، صالمرجع السابق. وات منتغومري،  33
 .141، مؤسسة الثقافة الجامع�ة،اإلسكندر�ة، مصر، صفي فلسفة التار�خ)، 1975.أحمد محمود ص�حي،( 34
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، ان الحضارة 35والمسلمین، الذین راحوا �شیدون �ما أنجزه الهنود والصینیون، وكذا في حدیثهم عن المعجزة الیونان�ة

الد الرافدین القد�مة أقدم منها وتعد نواة لها العر��ة التي  قامت على ضفاف األنهار كالمصر�ة على النیل وال�ابل�ة ب�

وللعدید من الحضارات األخرى، كما إن قصر الزهراء الذي اشتغل في بنائه عشرة آالف رجل وثالثون ألف دا�ة 

وزعموا أن له خمسة عشر ألفا وأر�عة آالف سار�ة جلبت من الیونان وا�طال�ا وٕافر�ق�ا وغیرها، واإلیوان األوسط كانت 

ه من المرمر والحجر الشفاف، وكانت رؤوسها مرصعة �اللؤلؤ وال�اقوت وجر�د سقفه من الذهب والفضة، سوار�

)وأمورا اخرى تدهش لها عین اإلنسان النجازات تجعلنا نفخر �ما قدمه العرب 36وجدرانه وقبته من العقیق ال�ماني (

 وتحفزنا على االقتداء بهم.

نعم ما ترك العرب المسلمون مجاال إال وأبدعوا وابتكروا ف�ه، ففي علم الجغراف�ا أبدعوا في رسم                           

المصورات الجغراف�ة التي زاروها أو عرفوها، ورسموا المصورات لل�حار التي جابوها ووضعوا المعاجم الجغراف�ة التي 

 .(37وا االسطرالب وعرفوا كرو�ة األرض وقاسوا ا�عادها بدقة (ما زالت معتمدة الى یومنا هذا وطور 

وفي العلوم الكون�ة  ظهر عدد من األط�اء العرب المسلمین الذین ساهموا في النهضة الطب�ة وأشهرهم       

سنان بن ثابت رئ�س اط�اء �غداد، وأبو �كر محمد بن زكر�اء الرازي الذي �عد من أئمة صناعة الطب الذي  

الذي تولى ر�اسة الب�مارستان المقادري في �غداد وابن سینا الذي له عند  -rhazes-الالتین�ة راز�س  كتّاب

األورو�یین مكانة رف�عة واشتغل �العلم الطب�عي واإلله�ات، ثم درس علم الطب فكان المرجع في الفلسفة والطب 

 والعلم الطب�عي. 

تحو�ل المعادن الخس�سة الى معادن ثمینة خالد بن یز�د وفي مجال الك�م�اء والصیدلة شغلت فكرة        

فتحمس الكثیرون إلجراء التجارب الك�م�ائ�ة ف�ما عرف �علم الصنعة، فبرز من أعالم الك�م�اء والصیدلة  االكوي،

جابر بن ح�ان الكوفي الذي بلغت تصان�فه مائتان واثنین وثالثین كتا�ا ترجم قسم منها الى الالتین�ة وهو اول 

 .(38من استخرج ز�ت الزاج او حامض الكبر�ت�ك (

كان أط�اء العرب أول من وصف القهوة كدواء للقلب، كما كانوا أول من وصفها �شكلها المطحون         

الناعم كعالج اللتهاب اللوزنین والجروح الملته�ة، ووصفوا الكافور إلنعاش القلب وغیر ذلك، ـووصفوا التمر 

ر ذلك كأدو�ة خف�فة الوطأة ومحب�ة الى النفوس بدل الوصفات القو�ة التقلید�ة التي كان الهندي وعود الند وغی

�صفها األط�اء الیونانیون عالجا ضد التقیؤ واإلسهال والتي كانت تترك غال�ا أثرا خطیرا للغا�ة في جسم 

                                                           
 .99، صالمرجع السابقخلیل، . شوقي ابو  35
 .5، صالمرجع السابق.عبد الحل�م عو�س ، 36
 .499، صالمرجع السابق. شوقي أبوخلیل،  37
 .521-511، ص المرجع السابقشوقي أبوخلیل،   38
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و�ون الذي قال:(( المر�ض، وهذه امثلة �س�طة من كم هائل ال �مكن حصره في هذا ال�حث نختمه �اعتراف ل

ومن المسلمین في االندلس تعلمت أورو�ا أ�ضا قواعد الفروس�ة وتقالیدها وخصالها العشر، الصالح والكرامة 

ورقة الشمائل والقر�حة والفصاحة والقوة والمهارة في ركوب الخیل والقدرة على استعمال السیف والرمح والنشاب 

) ((39). 

إن لتخلف العالم العر�ي ما یبرره تار�خ�ا وخاصة في العصر الحدیث الذي شهد  معوقات التحضر العر�ي:

اختالالت في مواز�ن القوى الس�اس�ة والعسكر�ة والحضار�ة، فالدولة العثمان�ة التي اخضعته لس�طرتها تحت 

ن االتصال ذر�عة حمایته من الغزو الصلیبي االس�اني والبرتغالي خاصة، فرضت عل�ه العزلة وحرمت شعو�ه م

�الحضارة األورو��ة الناهضة بدعوى الخوف على تلك األقطار من األطماع االستعمار�ة، فإذا كانت تلك 

االقطار قد استفادت ب�قائها �عیدة عن تلك االطماع قرا�ة الثالثة قرون، فان العزلة التي عاشتها قد جعلتها 

ن هناك من یرى �ان العرب هم من رفضوا تقبل كل تتخلف مئات السنین عن البلدان االورو��ة الناهضة رغم ا

 .(40ما �أتي من الغرب المس�حي الملحد(

نعم لقد لبث الوطن العر�ي ما یز�د عن ثالثة قرون تحت النفوذ العثماني �غض النظر عن طب�عة هذا         

�ة للمشارقة، وهذا ما كان له النفوذ  الذي یراه ال�عض حما�ة كما هو الحال �النس�ة ألهل المغرب، واحتالال �النس

أثره ال�الغ عل�ه في هو�ته ولغته وثقافته ومساره وطا�عه الحضاري، وخاصة في المرحلة االخیرة من مراحله التي 

تسلمت مقالید الحكم فیها جمع�ة االتحاد والترقي وتعاظمت إ�انها حركة التعصب الطوراني ضد العرو�ة وتم 

) 1916-1908لوطنین العرب وغیرهم، هذه الفترة التي لم تتعد الثماني سنوات (ارتكاب جرائم االعدامات �حق ا

  .(41لكنها ط�عت التار�خ العثماني برمته في األذهان �الصور الدمو�ة من جور وعسف وٕاعدامات وفظائع (

دة أوسوء ولم یخرج الوطن العر�ي من ر�قة الوجود التركي إال لیدخل تحت س�طرة من نوع جدید إما ل�ال       

تقدیر كما حدث في ش�ه الجز�رة العر��ة والمشرق العر�ي عموما حینما أعلن العرب الحرب ضد األتراك الى 

م التي 1916جانب االنجلیز في الوقت الذي كانت تحاك ضدهم أسوء اتفاق�ة أو مؤامرة وهي سا�كس ب�كو 

مستمرة الى یومنا هذا، فدخل تحت االنتداب قّسمت المشرق العر�ي إلى مناطق نفوذ والتي ما تزال تداع�اتها 

األورو�ي ومغر�ه إما تحت االستعمار االست�طاني أو تحت الحما�ة والذي عمل على طمس كل معالم الشخص�ة 

العر��ة االسالم�ة ور�طه اقتصاد�ا وس�اس�ا وثقاف�ا �ه، ومن مظاهر هذه الت�ع�ة س�اس�ا أنظمة الحكم الفاسدة 

                                                           
 .62، صالمرجع السابق. محمد �شیر العامري،  39
، ترجمة ودراسة أحمد ای�ش، دار الكتب الوطن�ة، أبو المجتمع اإلسالمي والغرب)، 2012. هامیلتون غب وهارولد �اون، (40

 . 26، ص1ظبي،ج
 .28.  نفسه، ص41
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تلك ال�الد �عد االستقالل، وأبدت والئها للكرسي بدل الوطن، لتص�ح أداة ط�عة في ید المستبدة التي حكمت 

االستعمار أو االمبر�ال�ة العالم�ة المستأثرة بخیرات ال�الد العر��ة، ورغم انتقال العالم إلى االنظمة الد�موقراط�ة 

نها أعلنت في وقت متأخر االنتقال نحو الحرة إال أن البلدان العر��ة ظلت متمسكة بتلك األنظمة ال�ال�ة رغم أ

الد�مقراط�ة والتعدد�ة، فلم تتغیر سوى التسم�ة والدلیل على ذلك تمسك رؤسائه �كرسي الحكم إلى غا�ة الوفاة أو 

االعتقال، ثم تور�ث السلطة لتقتل في النفس كل المحاوالت االبداع�ة أو التنمو�ة، بدلیل هجرة الـأدمغة العر��ة 

 شمال ونجاحها هناك.الى عالم ال

أن التنم�ة حسب روجرز و�مفهومها الشامل هى أسلوب للتغیر االجتماعى �سمح من خالله لٌألفكار        

الجدیدة أن تنتشر داخل النظام االجتماعي بهدف تحقیق عائد مادى أكبر أو تحسین المنظمات االجتماع�ة، 

اقع ألنه حتى وٕان أعلن عن اصالحات أو تغییرات فهي وهذا ما لم یتحقق ولم �سمح له �البروز على أرض الو 

 في مجملها شكل�ة تفتقد الى الروح االصالح�ة الصادقة .

إن الحضارة ظاهرة إنسان�ة تتشكل من االنسان والتراب والوقت، فإذا كانت مشكلة االنسان في الحضارة         

ا تطرح تساؤالت ترت�ط �اإلنسان والتراب من حیث عناصرها وشروط بنائها وأس�اب هدمها فان هذه القضا�

والوقت من جهة، و�المح�ط الذي �ع�ش ف�ه االنسان من جهة أخرى، وهو یختلف من مكان آلخر ومن مرحلة 

 .(42تار�خ�ة ألخرى (

كما أنه البد من عوامل خارج�ة مستثیرة، حینئذ تص�ح هذه العوامل ظروفا مالئمة لم�الد حضارة         

جدیدة، اذ تنبثق فجأة وتست�قظ فیها روح جدیدة زاخرة بإمكان�ات خص�ة وتخرج الى حیز الوجود في بیئة �كون 

 .(43لغة ودین وعلم و فن(ما حولها في فوضى مطلقة فتمتد في خطوط رائعة في شتى المجاالت من 

على أّنه �حـدث أح�انا حینما تتالقى حضارتان وتكون احداهما أشد قوة ولكن األخرى أعظم ابداعا وأكثر عراقة   

أو على األقل مساو�ة لها أن تضطر المهزومة الن تتالءم ظاهر�ا مع الحضارة الغال�ة ما دامت ال تستط�ع أن 

تتشكل مظاهر هذه الحضارة في القوالب الفارغة الي فرضتها علیها الحضارة تنمو معبرة عن طب�عتها الخالصة و 

)، هذا ما تع�شه ال�الد العر��ة فهي تكتسب مظاهر التحضر بنس�ة كبیرة، لكنها ل�ست أصیلة بل 44االجنب�ة(

منها،  مستوردة، نعم لقد فرضت الحداثة على العر�ي من الخارج، وهذا مصدر الكثیر من المشكالت التي �عاني

                                                           
 .64، صالمرجع السابق . ج�اللي بو�كر، 42
 .254، صالمرجع السابق . أحمد محمود ص�حي، 43

 .254، صنفسه .44
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ومن بینها كونه موزع بین التار�خي والمقدس ومحاوالته التوفیق بینهما،  والتي لم تؤد سوى الى تشو�هها، فقوة 

 .(45ا�مانه تجعله �عتبر الحداثة التي تمتزج فیها اسهامات اٍآلخر �الصراع معه مروقا(

الحروب التحر�ر�ة، و�عد استقالل جل نعم لقد عاش العالم العر�ي فترة استعمار طو�لة تخللتها جملة من      

دوله لم تنته بل زادت حّدة ، سواء من طرف الدول االمبر�ال�ة كما حدث مع العراق في حرب الخلیج أو الدول 

العر��ة ف�ما بینها أو بین شعب الدولة الواحدة بإثارة خارج�ة للّنعرات االثن�ة أو بدعوى بلوغ االنظمة الد�مقراط�ة 

على كل االنجازات الحضار�ة و�عیق أي تقدم، وهنا نجد تو�نبي یؤكد أن الحرب هي السبب وهذا ما �قضي 

 .(46الرئ�سي النه�ار الحضارات والمجتمعات وأن مصیر المعتدي  هو الفناء(

وتجري اآلن في أنحاء العالم خارج أورو�ا والعالم الغر�ي صراعات ثقاف�ة وعمل�ة تحّول �ما في ذلك         

عر�ي ط�عا، والتي یرى ال�عض �أنها ال تتم إال داخل س�اق دولي حددته أورو�ا التي كانت منذ الحق�ة الوطن ال

الكولون�ال�ة واالمبر�ال�ة هي مصدر المنافسة الثقاف�ة  واالقتصاد�ة على نطاق العالم، وكذا مصدر قمع وتهجین 

عالم الثالث والعر�ي سوقا لجلب وتصر�ف المواد )، لتستمر ه�منتها و��قي ال47ودفع �ق�ة العالم قسرا الى الحافة(

 االول�ة والسلع. 

: إن التنم�ة في مفهومها العام هي مجموعة من الوسائل أو الطرق المستخدمة إمكان�ات االقالع الحضاري   

لتوج�ه جهود األهالى مع السلطات العامة من أجل تحسین مستوى الح�اة العامة من النواحى االقتصاد�ة 

ماع�ة والثقاف�ة فى المجتمعات قصد اخراجها من عزلتها والمشاركة اإلیجاب�ة فى الح�اة القوم�ة والمساهمة واالجت

 فى تقدم األمة . 

�عتبر ابن خلدون ان العمل أساس اإلنتاج واإلنتاج أساس للتحضر، فان العمل في األرض وما یرت�ط بها        

من صناعات �ستت�ع االستقرار �عد ترحال، فقد كان االنسان في بداوته متنقال من منطقة ألخرى و�اتجاهه إلى 

الّتحضر، اضافة الى الحكومة القو�ة التي تعتبر استغالل الـأرض فقد اتجه الى االستقرار الذي �عتبر أول أسس 

أساسا مهما من أسس التحضر ألن االنسان المستقر �حتاج الى التنظ�م والحما�ة حتى �طمئن على ثمار عمله 

)، والقاعدة العامة تقول أن عناصر التحضر وشروطه موجودة لدى كافة األمم والشعوب، 48فیز�د من انتاجه(

                                                           
، 1987-1986فة،الجزائر رسالة ماجستیر،معهد الفلس فلسفة الحضارة عند جاك بیرك،)، 1987-1986. محمد ال�عقابي،( 45

 .114ص
 . 179، دار الثقافة والنشر والتوز�ع، القاهرة، صفلسفة التار�خ)، 1988. رأفت غن�مي الشیخ(46
 .41، ترجمة شوقي جالل، دار العین للنشرـ، االسكندر�ة ، صالصدام  داخل الحضارات)، 2008. دییتر سینغاس،(47

،المرجع السابقرأفت  غن�مي الشیخ،  .48   .57-56ص 
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وط والعناصر والتألیف بینهما أمر �حتاج إلى شرط خاص یتمثل في التحدي عند تو�نبي لكن استثمار هذه الشر 

)49)، 

ألن إنشاء أي حضارة �عني وجود التحدي، أي وجود ظروف صع�ة تواجه االنسان في بنائها، وعلى قدر 

اذا عجز عن مواجهة االنسان لهذه الظروف تكون استجابته، إما ناجحة إذا تغلب علیها، أو استجا�ة فاشلة 

التغلب علیها، فتو�نبي یري أن الظروف الصع�ة التي تتحدى قدرة االنسان وتستحثه على العمل لتكو�ن الحضارة 

تتمثل إما في بیئة طب�ع�ة تستحثه على تغییر موطنه وخاصة اذا كانت قاس�ة أو جدیدة فتمثل تحد�ا �حرك قوي 

الوطن العر�ي، أما الذین عزفوا عن تغییر موطنهم أو تعدیل  اإلبداع في اإلنسان، وهذه االمور كلها موجودة في

طر�قة مع�شتهم فان االنقراض هو جزاء إخفاقهم في االستجا�ة لتحدي الجفاف خاصة، وخیر مثال لذلك تعمیر 

األرض االمر�ك�ة على ید المهاجر�ن، أو تحدي الوسط أو الظروف ال�شر�ة المتمثلة في عدوان خارجي من دولة 

أو جماعة �شر�ة، وكمثال على ذاك غزو الحضارة الهلین�ة الذي أدى ف�ما �عد الى إزاحة االسالم لها من  مجاورة

 .(50سور�ا ومصر، ثم القضاء على الدولة الرومان�ة الشرق�ة(

هما سبب ما  -الهندام-ان تعاون العمال وكثرتهم �ضاف إل�ه النظام المحكم أو ما �سم�ه ابن خلدون ب        

الدول الكبیرة من اآلثار العظ�مة والم�اني الخالدة التي قد تعجز دول أخرى حتى عن هدمها �الرغم  من  تركته

)، والتي حینما �قف أمامها �سطاء الناس ال �ستط�عون تعلیلها فیلجئون حینها الى 51أن العمل�ة أسهل من البناء(

وص االهرامات أو الجن �النس�ة لألس�ان لما )كقولهم �أن من بناها عمالقة كما قیل بخص52االس�اب الخراف�ة(

 دخلوا قصور المسلمین في األندلس و�الخصوص قصر الحمراء.

ان ما ینقص العرب هو التمسك بدینهم وثوابته للعودة إلى دروب الحضارة، فتجد تو�نبي غیر المسلم         

نف تحد�اتها حتى جاء االسالم �عترف �أن جم�ع أشكال االستجا�ة لم توفق، ألن استجا�اتها كانت من ص

وانتصر على هذا التحدي الهلیني وأعطى الشام حضارة عالم�ة في شكل الخالفة األمو�ة ثم الخالفة الع�اس�ة 

)،اذن فالتمسك �الدین ل�س من معوقات 53من �عدها انه�ار الك�ان الهلیني (البیزنطي) امام تلك القوة الفت�ة(

 التحضر العر�ي.

                                                           
 .50صالمرجع السابق، . ج�اللي بو�كر،49
 . 177، صالمرجع السابق . رأفت غن�مي الشیخ،50
.مثال ذلك حین اراد المأمون هدم اهرامات مصر فجمع لها الرجال والفعلة فانتهوا الى جو بین الحائط الظاهر وما �عده من 51

 .83، صالسابق المرجع الح�طان وهناك توقفت عمل�ة الهدم . عبد هللا شر�ط،ـ
 .81، ص المرجع السابق.عبد هللا شر�ط، 52
 .179، صالمرجع السابق.  رأفت غن�مي الشیخ، 53



 

 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة
م2021/  السادسالعدد   

414 

بإمكانهم االنتقال من الوضع الذي �ع�شونه ( مرحلة النقل) مع أنه ال �ستط�ع أحد أن �قدح  إن العرب       

فیها على حد ما قال شكیب أرسالن:(( فأما ما ترجمته حضارة االسالم من كتب وما أخذته عن غیرها من علوم 

اإلسالم�ة ومسحتها العر��ة،  وما أفادته في فتوحاتها من منازع جمیلة وطرائق سدیدة فال �قدح ذلك في �كارتها

ألن هذا شأن الحضارات ال�شر�ة �أجمعها، أن �أخذ �عضها عن �عض و�كمل �عضها �عضا، وكان نابلیون 

األول لشدة دهشته من تار�خ االسالم �قول في جز�رة سانت ه�النة :إن العرب فتحوا الدن�ا في نصف قرن ال 

  .(54غیره(

ق مع نظرة ابن خلدون في سر تحضر العرب أو افول حضارتهم   في قوله فعال أن نظرة هیجل تتواف        

وال یؤهل القبیلة للق�ام �الفتح والتغلب على االمصار شيء كاالستناد الى مبدأ دیني أو دعوة س�اس�ة، إذ یدفعهم 

الختالف اال�مان �الدین أو المذهب الى البذل من أجل تحقیق غایتهم فضال عن أنه ُیذهب التنافس و�ز�ل ا

)، و�كفینا هنا ما اقره �عض مفكري الغرب من خالل اعترافاتهم في حق هذه الحضارة بدا�ة  55ف�حصل التماسك(

بر�نان الفیلسوف الفرنسي الذي قال:((انني لم ادخل مسجدا من غیر أن أهتز خاشعا،  أي من غیر أن أشعر 

 .(56�شيء من الحسرة على أنني لست  مسلما ))(

یجمل تو�نبي أس�اب انه�ار الحضارة في إخفاق الطاقة االبداع�ة في االقل�ة المبدعة التي تصاب �العقم         

والقصور لتتحول الى مجرد أقل�ة مس�طرة فتعدل األغلب�ة عن بذل الوالء لها واالبتعاد عن السیر ورائها 

ة المجتمع االجتماع�ة، كما یرى أنه من الناح�ة ومحاكاتها في أعمالها، و�تلو تضعضع  تلك العالقة انه�ار وحد

المثال�ة على كل طاقة اجتماع�ة جدیدة تطلقها األقل�ات المبدعة أن توجد نظما جدیدة تستط�ع بواسطتها تأد�ة 

رسالتها في المجتمع الذي تتولى ق�ادته، فإن فرض وعجزت األقل�ة المس�طرة عن انجاز رسالتها وأصرت على 

  .(57الغاشمة التي اثبتت التجارب فسادها وضررها �المجتمع لیت�ع ذلك تفكك النظم القائمة (استخدام القوة 

ان ما ینقص العرب الیوم هو عمل�ة تجدید حضاري، والذي هو ع�ارة عن فاعل�ة �شر�ة ترت�ط �عدة         

االبداع �شق�ه:  فاعل�ات أخرى التي �مثل �عضها شرطا ضرور�ا لحصوله، وهو قدرة االنسان العر�ي على

االختراع واالكتشاف، إذلم �عرف التار�خ حضارة بدون اختراع أومخترعین وال بدون اكتشاف أومكتشفین، هذا 

                                                           
  82- 81ص  المرجع السابق، . شكیب أرسالن،54
 .53، صالمرجع السابق . رأفت غن�مي الشیخ ، 55
 .62،ص المرجع السابق . محمد �شیر العامري ، 56
،ترجمة فؤاد محمد شبل، مراجعة محمد شفیق غر�ال، تقد�م ع�ادة كحیلة، المركز مختصر دراسة للتار�خ) 2011.ارنولد تو�نبي، ( 57

 .76، ص2القومي للترجمة القاهرة ،ج
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اضافة الى تطو�ر االفكار والعمل ووسائله، وٕان حدث التجدید أو الفعل الحضاري فیجب ان �ظل العرب 

 .(58مجّددون حضار�ا لضمان استمرار�ة حضارتهم(

ن جم�ع أسس ومقومات الحضارة متواجدة في الوطن العر�ي، ونجد على رأسها الطاقة ال�شر�ة التي ال ا        

تنضب فمعظم سكانه ش�اب، أضف الى ذلك شساعة المساحة وتنوعها المورفولوجي والجیولوجي، فهي تحتوي 

ز وحدید وفوسفات وغیرها السهول والهضاب والصحاري والج�ال، وتتنوع فیها الثروات الطب�ع�ة من بترول  وغا

و�سودها تنوع مناخي بین الموسمي والصحراوي والقاري والموسمي مما �سمع بتنوع الثروات السطح�ة أ�ضا، وما 

�ص�ح أشد ضرورة لنحقیق االقالع  هو وجود ن�ة صادقة في التجدید الحضاري على مستوى القمة والقاعدة في 

 التقلید االعمى لمل ماهو غر�ي.ظل التمسك �الدین واألصول واالبتعاد عن 

�عد ان استعرضنا المعالم المضیئة والبراقة في تار�خ العرب و �عض أس�اب انتكاساتهم  الخــــــــــــــــــــــاتمة: 

الحضار�ة، �مكن الرّد على أولئك الذین جعلوا من التخلف الحضاري ظاهرة لص�قة �المجتمعات العر��ة �أن 

ى توافرت الشروط الحضارة ظاهرة عالم�ة قد تظهر في أي منطقة �غض النظر عن االنتماء العرقي وال�شري مت

لذلك، كما  ان  التجدید الحضاري ضروري  في بناء الحضارات واستمرار�تها وهذا ما نلمسه نت خالل قول ابن 

خلدون �ان الم�اني العظ�مة لعهدنا نجد الملك الواحد �شرع في اختطاطها وتأس�سها، فإذا لم یت�ع أثره من �عده 

 مل القصد منها. من الملوك في اتمامها �قیت �حالها ولم �ك

 كما ان الركود الحضاري الذي شهده العرب  في فترات من التار�خ وخاصة في العصر الحدیث ما هو إال قاعدة 

 تسري وتنطلي على جم�ع الحضارات اذا لم تتق شر وأس�اب عوامل االندثار وفي هذا �صدق قول أبي ال�قاء  

 شر�ف الرندي في مرثیته المشهورة لألندلس:

 

 لكل شیئ اذا ما تم نقصان                   فال �غیر �طیب الع�ش انسان              

 هي االمور كما شاهدتها دول                 من سره زمن ساءته أزمــــــــــــــــــــان             

 

 

 

 

 

                                                           
 .76-77، صالمرجع السابق.ج�اللي بو�كر،  58
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 في العصر الحدیثجنوب غرب الجزائر خزانات المخطوط بزواّ�ا 
Manuscript thanks at the corners of southwestern 

Algeria in the modern era 
 - الجزائرجامعة الدكتور الطاهر موالي �سعیدة –مجدوب موساوي .د
 الملخص:

عامة ال ؛لمخطوطاخزانات في العصر الحدیث بتواجد عدد كبیر من  جنوب غرب الجزائرب تمّیزت الزواّ�ا
 نوعتنوعة تَ مُ مة والجلیلة في علوم وفنون الق�ّ  ةالعلم�ّ  فاتنّ ّص كثیر من المُ  في رفوفها ضمت وقد .خاصةالو منها 

خفى على أحد من ه ال یَ أنّ نعتقد كما  .كالفقه واللغة واألدب وغیرها من علوم أخرى  هاالعلوم التي كانت ُتدرس
 من األدوات الُمهمةإذ كانت  ؛�ةثقافكبیر في النهضة الفكر�ة والأثر من  اناتلهذه الخز كان ال�احثین والدارسین ما 

عن  اناتالخز  هذه رتكما عبّ  ،التر��ة والتعل�م ونشر العلم والمعرفة مجال في التي ال ُ�مكن االستغناء عنها
عامال أساس�ا في  َمثَّلتها إلى جانب أنّ  ،هذا اإلقل�م في هذا العصرب الزواّ�ا وصلتهي الذ الراقي العلمي مستوى ال

 ح�طة بها.لف رغم الظروف الطب�ع�ة وال�شر�ة المُ اع والتّ على مخطوطات كثیرة من الض�ّ حافظة المُ 
Abstract : 

The corners of Southwestern Algeria in the modern era characterized by the presence of 
a large number of manuscript thanks, both public and private. She included in her shelves 
many valuable and great scientific works in various sciences and arts, the variety of sciences 
she was studying such as jurisprudence, language, literature and other sciences. We also 
believe that it is not hidden from one of the researchers and scholars what these tanks have 
had a great impact on the intellectual and cultural renaissance, as they were an important and 
indispensable tool in the field of education and the dissemination of science and knowledge, 
as these reservoirs expressed the high-level scientific level that the angles reached in this 
region in this era, besides they are Triangle is a key factor in preserving many manuscripts of 
loss and damage despite the natural and human conditions surrounding them.  

 مقدمة:
كثیر  م)17و 16-هـ11و 10في العصر الحدیث (القرن  1لجنوب غرب الجزائر البیئة الجغراف�ة استقطبت

ل الجزائر في الشمال والصحراء الكبرى ب�الد تَ  من موقع ُمنفتح على اها العدیدةتصوفة لمزا�ّ ّ�اد والمُ لماء والعُ من العُ 
السودان الغر�ي في الجنوب، ومعبرا هاما لقوافل التجارة الصحراو�ة وقوافل الحجاج بین الجنو�ین الجزائري 

اهم، غیتهم من خالل تأس�سهم لطرقهم الصوف�ة المختلفة وزوا�ّ إذ وجد فیها هؤالء �ُ  الشرق،والمغر�ي من الغرب إلى 

                                                 
�متد إقل�م جنوب غرب الجزائر من الهضاب العل�ا شماال إلى وادي قار�ت وهض�ة مو�دیر وتنزروفت جنو�ا؛ ومن العرق  1

�ضم ثالث مناطق  .الشرقي الكبیر وج�ال العمور شرقا إلى حدود المغرب األقصى ووادي مسعود وهض�ة درعة غر�ا
 ومنطقة وادي الّساورة في وسطه ثم منطقة َتوات في جنو�ه رئ�س�ة مت�اینة ف�ما بینها وهي: منطقة ج�ال القصور في شماله

، وهي �الجملة ع�ارة عن قصور ُبنیت في فترات : قورارة وتوات الوسطى وتید�كیلتثالث وحدات أساس�ة متمثلة فيوتضم 
   زمن�ة متعاق�ة.
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الدور �الغ األهم�ة في إبراز هذه المنطقة التي كانت  لهموقد كان  ،ارا وكثافة في كامل المنطقةت انتشوالتي عرف
 مركز إشعاع حضاري داخل واحاته �الصحراء. 

كان  هذه البیئة ن الس�اسي وال�شري أ�ضا دور في هذا اإلشعاع واالزدهار؛ كون إقل�میكما كان للعامل 
�عیدا عن مركز القرار الس�اسي في الشمال، إذ لم تكن ید السلطة المركز�ة الممثلة في الحكم العثماني م�سوطة 

كما كان لتركیبته السكان�ة  الّزاوّ�ةحكم القبیلة ومؤسسة على هذا المجال �صورة م�اشرة وفعالة، فغال�ا ما كانت تَ 
 ل.دور في هذا المجا ...من عرب و�ر�ر المتنوعة

كان نتیجة تفاعل عدة  في العصر الحدیثوازدهارها  جنوب غرب الجزائرلك؛ فإن إشعاع بیئة و�ناء على ذ       
ه في مختلف المجاالت �عوامل جغراف�ة واقتصاد�ة وس�اس�ة و�شر�ة، وهو ما یؤكده الدور الطالئعي الذي ساهمت 

حركه األساسي من خالل مساهماتها وأدوارها مُ  الّزاوّ�ةو�صفة خاصة المجال الثقافي الذي كانت ف�ه مؤسسة 
اضطلعت بها منذ بدءها في م�ادین التعل�م والعلم، إلى جانب تلقین األوراد واألذكار وتر��ة ال�الغة األهم�ة التي 

اآلفاق �فیدون بلة لطالب العلم والعلماء من مختلف قصدا وقِ اهم مَ المر�دین، لقد تصدر شیوخها للتعل�م وكانت زوا�ّ 
 و�ستفیدون.

 خزائن الكتبمكت�ات و النشأة  معه في العصر الحدیث بجنوب غرب الجزائر االزوا�ّ  تأس�س بدا�ة ارت�ط       
نفات ّص تب والمُ ك شیوخها ق�مة الكُ إذ أدر اجد والجوامع والمدارس القرآن�ة؛ إلى جانب المسّ  لها تا�عة كملحقات
ا ناء الزوا�ّ االقتصار على بِ  وأنّ  ،ال �مكن االستغناء عنهاالتي و همة في التعل�م ونشر العلم والمعرفة كأدوات مُ 

 ،عاونة للتحصیل وال�حثفأعطوا اهتماما للخزائن لتكون وسیلة مُ  ،كل وتوفیر التدر�س وحدهما غیر كاف�اناكه�
في  وكسب مستوى من المعرفة والتحصیل في الدراسة تعلمعلم والمُ لیها المُ المعلومات والمعارف التي �ستند إوفر تُ 

ما  اوغال� ،وغیرهملطل�ة العلم  ة أو مسجدعتاد وجود مكت�ة أو خزانة في كل زاو�ّ ص�ح من المُ لذا أ ،وقت واحد
عملوا على تعم�مها على نطاق واسع إذ أو اسم المكان الذي أنشأت ف�ه؛  اشیوخ الزوا�ّ  حملت هذه الخزائن أسماء

الط�اعة لم تكن معروفة أو موجودة في هذه  وأنّ  اخصوص كانها؛ولكل سُ  كل منطقة جنوب غرب الجزائر في
 .المجتمعات فكانت عمل�ة استنساخ الُكتب تجري على أیدي ُنّساخ ُمتخصصین في هذ العمل

على الُكتب المتعلقة لم تكن تحتوي إذ  ،هاتنوع العلوم التي كانت ُتدرسا بخزائن هذه الزوا�ّ  تبكُ  وقد تنوعت 
الفقه والحدیث والتفسیر واللغة؛ كالقرآن الكر�م  علوم من تب العلوم على اختالفهابل ضمت كُ  ؛�العلوم الدین�ة فقط

كما أّنها لم تكن  ،ر وعلم الفلك والر�اض�اتوغیرها من العلوم والفنون األخرى كالتصوف والتار�خ والتراجم والسیّ 
تب كل العالم اإلسالمي؛ و�صفة خاصة الحجاز واألندلس نتج محل�ا بل شملت كُ یُ تبها على ما تقتصر في كُ 

 .2والمغرب واسطنبول
و�الرغم من أّن هذه الزوا�ا كانت �عیدة عن المراكز الثقاف�ة الكبیرة والمشهورة؛ إال أّنها عرفت نشاطا معتبرا  

�الغ في تعمیق اللغة العر��ة  دور كان لهاكما  وتطورها،خ. وساهمت خزائنها في تمّیزها في مجال التألیف والنسّ 

                                                 
، ط�عة خاصة، دار ال�صائر للنشر والتوز�ع، 1ج، 1830–1500تار�خ الجزائر الثقافي ، )2007( أبو القاسم سعد هللا 2

 .  287الجزائر، ص 
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ة في هذا العصر بهذه المنطقة، واألثر الكبیر في النهضة العلم�ّ  ،یخ التعال�م اإلسالم�ة في البوادي والحواضروترسِّ 
  والعكس صح�ح. خزائنال ارت�ط ازدهارها بهذهة فالح�اة الثقاف�ة والعلم�ّ 

ذه الوظائف النبیلة بجنوب غرب الجزائر لوال وجود مجموعة من العوامل هذه الخزائن لم �كن لها أن تقوم به
دوم العلماء إلى هذا اإلقل�م والقوافل التجار�ة وركب الحجیج، وما قُ و�صفة خاصة  ؛ساهمت في تواجدها وتطو�رها

علیها ونسخها أو حتى شرائها،  لالطالع هكانكانوا یجلبونه معهم من كتب ومخطوطات؛ أعطى فرصة لس
كما أدى وجود المادة  �اإلضافة إلى تنقل الطل�ة والعلماء للمناطق المختلفة ف�ما بینهم أو مع غیرهم خارج اإلقل�م.

  .3وازد�اد عدد الكتب الخزائنعلى انتشار األولّ�ة ِلُصنع الكتاب الّممثلة في الورق ووفرتها �أسواق المنطقة 
ا هذا إلى هذه الخزائن من خالل التعر�ف بها و�أماكن تواجدها والمخطوطات التي سنتطرق في مقالن

 .المنهج التار�خي في التحلیل واالستنتاج و�ات�اعة التي أفادتنا بها على مختلف المصادر المحل�ّ  �االعتمادضمتها 
 نجد:من هذه الخزائن و 

  الخزائن الخاصة:
 إال غ�ة منه في العلم؛ضمن الملكّ�ة الخاصة للفرد الذي اعتنى بجمع ُكتبها في بیته رَ  هذه الخزائن تدخل

هذه الخزائن ُمتاحة لعامة الّناس؛ أم أّن االستفادة منها اقتصرت على  االستفادة من أننا ال نعرف إذا كانت
ساهمت في حركة  هذه الخزائن الُمقر�ین من أصحابها فقط من العلماء والطل�ة المحظوظین؟ لكن الذي نعلمه أنّ 

االزدهار العلمي التي شهدتها المنطقة في هذا العصر، كما أن أكثرها أص�حت وقف�ة ِبرغ�ة من أصحابها في 
 4اوي �قورارةمحمد بن إسماعیل المسنّ  عالم والفق�هالونجد في هذا مثاال في خزانة  ؛أواخر ح�اتهم وٕاما بترك وصّ�ة

 ه كانت له مكت�ة عامرة قلّ أنّ و ة خ أثناء رحلته الحج�ّ ه التقى مع الشیّ أنّ  �قوله 5يسالم الع�اش يأفادنا �ه أب
كما أفادتنا المصادر �أّن الشیخ المسّناوي أوصى �أن تكون مكتبته التي جمع ُكتبها من اسطنبول بترك�ا .6نظیرها

                                                 
   .46-45، المط�عة الكاثول�ك�ة، بیروت، ص ص الوراقة والوراقون في اإلسالم، )1974( حبیب الز�ات 3
تضم مجموعة  من تبلكوزة شماال إلى س�ع جنو�ا. وفي الشمال من �الد توات؛ تمتد اورةوادي السّ  منطقةجنوب  قورارة تقع 4

 قصور.
م.فاضل من أهل فاس، قام برحلة دونها 1627-هـ1037هو عبد هللا بن محمد بن أبي �كر الع�اشي أبو سالم؛ ولد سنة  5

خلفا ورائه تصانیف منها: م.مُ 1679-هـ1090 سنة توفي اها "ماء الموائد".اش�ة" في مجلدین سمّ حلة الع�ّ "الرِّ  في كتا�ه
عبد الحي بن عبد الكبیر  تحفة األخالء �أسانید األجالء. ،مسالك الهدا�ة ،إظهار المّنة على الم�شر�ن �الجنة

 ، اعتناء إحسان ع�اس،فهرس الفهارس واألث�ات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسالت، )م1982-هـ1402(الكتاني
األعالم قاموس تراجم ، )1980آ�ار (خیر الدین الزركلي .835-832، ص ص إ، بیروت، لبنان، غ، ، د2، ط2ج

 .129، ص، دار العلم للمالیین، بیروت5ط.، 4، جألشهر الرجال والنساء من العرب والمستغر�ین والمستشرقین
، المكت�ة الوطن�ة 43، مخطوط رقم ك تعداد المنازل الحجاز�ةأبو سالم عبد هللا بن محمد بن أبي �كر الع�اشي،  6

، تح وتق سعید م1663-1661الع�اش�ة  الرحلة، )2006( عبد هللا بن محمد الع�اشي.14الورقة �الر�اط، المغرب، 
  .108، دار السو�دي للنشر والتوز�ع، أبو ظبي، اإلمارات العر��ة المتحدة، ص 1، ط.1الفاضلي وسل�مان القرشي، مج
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لحرم الروضة النبوّ�ة �عد  وخمسمائةبلغ تعداد كتبها ألف والتي  ومن رحالته المختلفة في أنحاء العالم االسالمي
  .7وفاته
 :8القنادسة زاو�ة خزانة

وقد أشار كل من أبي ؛ 10م1683–ـه1097سنة  عند تأس�سه لزاو�ته 9خ َمحمد بن أبي ز�انسها الشیّ أسّ  
–ـه1150وهو في طر�قه إلى الحج سنة  بهالما أقام  بهابخزانة الكتب الموجودة  11الع�اس أحمد الهاللي

                                                 
 .63، ص 2، ومج 109–108، ص ص 1، مجنفسه، المصدر الع�اشي 7
اشي في رسالته التي یوصي فیها تلمیذه أحمد بن سعید عرف قد�ما �اسم العو�نة؛ وقد ذكرها بهذا االسم الع�ّ كانت تُ  8

ج م؛ فقال له: " فإذا عزمت على الخروج ....إلى فجی1657–ـه1068المجیلدي عندما علم �عزمه الذهاب إلى الحج سنة 
جلماسة و�القرب منها قرى �شار...".كما عرفت أ�ضا �اسم فل�س بینك و�ینها إال قر�ة العو�نة �عد خمس مراحل من سِ 

س�ة لمن أسس بها زاو�ة القنادسة، وهو الشیخ محمد بن أبي ز�ان القندوسي؛ حسب اإلشارة الواردة عند عو�نة القنادسة نِ 
هللا الحرام؛ �قوله: "...فنزلنا عو�نة القنادسة وزارنا المرا�ط سیدي محمد بن أبي أبي مدین أحمد الدرعي في الرحلة إلى بیت 

، المكت�ة الوطن�ة، الر�اط، المغرب، الورقة 297، مخطوط رقم: ق الرحلة الحجاز�ة، أبو مدین الدرعيز�ان...".
المتعلقة �مختلف قاموس مرتب على حروف الهجاء �ح�ط �المعارف  –معلَمة المغرُب ، )م1989–ـه1410(.60

، حرف القاف، من إنتاج الجمع�ة المغر��ة 20، ج الجوانب التار�خ�ة والجغراف�ة وال�شر�ة والحضار�ة للمغرب األقصى
 .305، الورقة  ....الع�اشي، تعداد المنازل6683للتألیف والترجمة والنشر، نشر مطا�ع سال، ص

 الّزاوّ�ة.تنتسب إل�ه س�ة إلى بلدة القنادسةأو القندوسي نِ  جد أب�ه س�ة إلىنِ  لقب �ابن أبي ز�انو�ُ  اسمه سیدي َمحمد 9
توفي سنة  بإحدى قصور بني جومي. ولد في منتصف القرن الحادي عشر الهجري/السا�ع عشر م�الديان�ة.الز�ّ 

"قیود األسرار في تمثال في تأل�فین هما: كتاب راثا فكر�ا مُ ترك إلى جانب زاو�ته وطر�قته؛ تُ  م �القنادسة.1733–ـه1145
عبد تب التي ال أثر لها الیوم.الصالة على النبي المختار" وكتاب "صقل الحالك على ما بهم في موطأ مالك"؛ وهي من الكُ 

، مخطوط بدون رقم تصنیف، َمحمد بن أبي ز�ان خان في سیرة الشیّ فتح المنّ ، الرحمان بن محمد بن مز�ان ال�عقو�ي
الحاج علي بن عبد القادر  .501-499، 154، 121، 3 األوراقالقندوس�ة، القنادسة، �شار، الجزائر،  الخزانة الز�ان�ة

، دنا الحاج َمحمد بن أبي ز�انخنا العارف �اهلل سیّ منهل الظمآن ومز�ل الهموم والكروب واألحزان في كرامة شیّ ، التازي 
محمد المصطفى بن  .216، 80الورقة  نادسة، �شار، الجزائر،القندوس�ة، الق مخطوط بدون رقم التصنیف، الخزانة الز�ان�ة

، المتمسكة �الشر�عة المطهرة المحمد�ة طهارة األنفاس واألرواح الجسمان�ة في الطر�قة الز�ان�ة الشاذل�ة، الحاج ال�شیر
 .92، 38–37، 5، المكت�ة الوطن�ة، الر�اط، المملكة المغر��ة، الورقة 14مخطوط تحت رقم د/

– RINN Louis (1884), Marabouts et Khouans étude sur l'islam en Algérie, Adolphe Jourdan, libraire - éditeur, 
Paris, p.408.DE LA MARTINIERE.H.-M.-P.et LACROIX, Documents pour Servir à l’étude du Nord-Ouest 
Africain Le Sud-Ouest Algérien et les régions limitrophes Figuig –l’oued guir  l’oued Saoura, T.2, Alger, 
Gouvernement General de l’Algérie, p.497. 

عبد  .25.ال�شیر، المصدر نفسه، الورقة 394.ال�عقو�ي، المصدر نفسه، الورقة 105 ،40التازي، المصدر نفسه، الورقة  10
وزاو�تهــا الز�ان�ــة الشــاذل�ة بهــذه الصــحراء الجزائر�ــة تار�خــا القنادســة  حاضــرة، )م2013-هــ1434(هللا حمـادي اإلدر�ســي

 .142ص ، ، دار بوسعادة للنشر والتوز�ع1.، ط1، جومناقب
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ورأیت بها من الكتب جملة مرغو�ا  ... كلفین �الخزانة) خزانة الكتب�قوله: "وأدخالني (أي المُ  ؛م1737
عند نزوله وٕاقامته �عو�نة القنادسة أثناء رجوعه من الحج؛ �قوله: "...والتقینا بها  13مدین الدرعي وأبو  .12فیها..."

 .16خ وخلوته حیث خزانة الكتب"وأدخلنا دار الشیّ ؛ وأطعمنا 15ثم الحاحي 14د علي السوسياسك السیّ �الفق�ه النّ 
 
 

 :17زاوّ�ة كرزاز خزانة
و�ذكر  19الّكرّزاّزي  خ سیدي أحمد بن موسىالشیّ أّسسها  ؛بجنوب غرب الجزائر 18من خزائن منطقة الّساورة

 دون أن ُ�حدد لنا مكت�ة تحتوي على عدد من المخطوطات بهاه كان مصطفى قناو في محاضرة له؛ أنّ  األستاذ
  .20هانوع عناو�نها أو

                                                                                                                                                         
م، قال عنه صاحب 1701–ـه1113هو أبو الع�اس أحمد الشیخ بن عبد العز�ز بن رشید الهاللي؛ ولد �سجلماسة سنة  11

ود�انة ومروءة؛ ومح�ة للفقراء والصالحین وأهل البیت النبوي، وحرصا على نشر المثاني: " ممن عز نظیره في زماننا علما 
وفي �سجلماسة یوم تُ  الح مجموعة ف�ه".ال الّص اه، وخّص اسة وعدم االكتراث �الجّ الخیر وٕاخماد الفتن والظلم، و�عدا عن الر�ّ 

–1099لمصدر السابق، ص ص الكتاني، ا م.ترك الكثیر من الفهارس.1761أكتو�ر 10–ـه1175ر��ع األول عام  12
1102. 

عل�ه الصالة –التوجه لحج بیت هللا الحرام وز�ارة قبره ، أبو الع�اس أحمد الشیخ بن عبد العز�ز بن الرشید الهاللي 12
ورقة، خزانة سیدي عبد هللا البل�الي، كوسام، أدرار، توات، الورقة  29، مخطوط بدون رقم التصنیف غیر تام من -والسالم

8. 
م.عبد السالم بن عبد القادر بن سودة 1743–ـه1157هو أبو مدین عبد هللا بن أحمد الروداني الدرعي المتوفى سنة  13

، ض�ط ىاألقصدلیل مؤرخ المغرب األقصى، دلیل ابن سودة و�ل�ه ذیل دلیل مؤرخ المغرب ، )م1997–ـه1418(المري 
 .236، ص ، بیروت، لبنان1والتوز�ع، ط.واستدراك مكتب ال�حوث والدراسات في دار الفكر للط�اعة والنشر 

كما كانت له مكانة  خ ابن أبي ز�ان؛ ومن أخص أصحا�ه وخدامه.فق�ه وعالم محقق؛ كان من أقرب المالزمین للشیّ  14
.ال�شیر، المصدر 195، 45، 141، 97، 95، 28 األوراقالتازي، المصدر السابق، رف�عة وشأن عال في طر�ق القوم.

 .57، 49- 83، 59السابق، الورقة 
هو أبو الحسن سیدي علي بن محمد بن عبد هللا الحاحي؛ كاتب رسائل الشیخ سیدي َمحمد بن أبي ز�ان وٕامام الناس  15

"...العالمة النب�ه، العدم النظیر والشب�ه، ذو اء؛ �قول عنه أحمد بن عبد العز�ز: من األول�ّ  ا�ه أو مرضه، ووليّ في غ�ّ 
، 95.التازي، المصدر السابق، األوراق 13–8الهاللي، المصدر السابق، الورقة  ان الكامل والعتاد الهامل".الجنّ 

 .52، ص 2حمادي، المرجع السابق، ج .190
 .60، الورقة ، المصدر السابقالدرعي 16
كلم؛ ُتمثل مقر الّزاوّ�ة الكرزاز�ة والطر�قة األحمد�ة الموساو�ة، وهي قاعدة  6تقع كرزاز جنوب قصر الّزاوّ�ة الكبیرة بنحو  17

  �الد وادي الّساورة، أهلها مزارعون لمختلف الخضر والفواكه إلى جانب النخیل.
-  DE LA MARTINIERE et LACROIX, op.cit, pp.709–750. 
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 :21خزانة قصر بودة
لقب �أبي س�ع المُ  سیدي أحمد مؤسسهاس�ة لِ نِ  دة،عرف بزاو�ة سیدي حیّْ من ضمن خزائن منطقة قورارة؛ تُ  

توجد بها الكثیر من المخطوطات  ا�ع عشر الم�الدي؛في القرن الحادي عشر الهجري/السّ  والتي أسسها اتحجّ 
 سعید، منهج خ األكبرالزرقاني في الفقه، تحر�ر الكالم في مسائل االلتزام لمجهول، أخ�ار الزمان للشیّ منها: 

نس ف�ما ورد عن العرش والكرسي في الحدیث الشر�ف العمال في السنین واألقوال للشیخ علي بن الحسن، األُ 
  لمحمد بن عبد هللا الع�اشي.

 :22خ المغیليخزانة الشیّ 
خ محمد بن عبد الكر�م المغیلي؛ في القرن العاشر هجري/السادس عشر م�الدي، ة الشیّ زاو�ّ ست خزانة تأسّ 

والتي غلب علیها  المتنوعة همؤلفات امنه ؛تضم الكثیر من المخطوطات وذلك �عد عودته من السودان الغر�ي.
االبتهاج وكفا�ة المحتاج أز�د وقد ذكر أحمد �ا�ا التن�كتي في نیل  ،في معالجة المواض�ع والشروح طا�ع االختصار

من عشر�ن مؤلفا في التفسیر والعقیدة والتوحید والفقه المالكي والحدیث وعلومه والمنطق وال�الغة واألدب والس�اسة 
شرح على مختصر و  "مفتاح النظر في علم الحدیث"كتاب  :على سبیل المثال ال الحصر منهانذكر  ؛والوعظ

 فيو  ."مقدمة في اللغة"و ابن حاجب"من  مختصر خلیل" و"شرح بیوع اآلجالح شر خلیل سماه "مغني النبیل في 

                                                                                                                                                         
أول قراه من الشمال �اتجاه  توات جنو�ا؛ وُتعد قر�ة إقليو یتوسط إقل�م الّساورة منطقتي ج�ال القصور شماال  18

 .76، ص 1الع�اشي، المصدر السابق، مج الجنوب.
ة الشهیرة، ولد سنة از�ّ ني، من أشهر رجال الطرق الصوف�ة، مؤسس الطر�قة الكرزّ هو أحمد بن موسى اإلدر�سي الحسّ  19

عاش إلى أن تجاوز المائة، اشتهر �العلم والصالح والشرف، أخذ عهد الطر�قة الشاذل�ة الیوسف�ة عن  م،1505-هـ907
محمد بن عبد الكر�م  مرة �عد أذكار صالة الص�ح. 500الشیخ أحمد بن یوسف المل�اني وأضاف إلى أورادها قراءة ال�سملة 

، دار 1، ط.2دراسة وتحقیق وتعلیق موساوي مجدوب، جشّ�اخ الكّزاّزّ�ة، المّناقب المعزّ�ة في مآثر األ )،2019الكرزازي (
 .38 كوكب العلوم، الجزائر، ص

، محاضرة مطبوعة بخصوص فعال�ات الملتقى الوطني سیدي أحمد بن موسى وزاو�ته، )1989(مارس  قناو مصطفى 20
، تنظ�م الجمع�ة الثقاف�ة الوالئ�ة لوال�ة 1989مارس  3إلى  1األول حول تار�خ سیدي أحمد بن موسى الكرزازي من 

 .98ص �شار، 
 .بودة إحدى قصور توات الوسطى جنوب قورارة 21
مشهور �اسم المغیلي، مفسر، فق�ه، محدث، متكلم منطقي، من ال هو محمد بن عبد الكر�م بن محمد المغیلي التلمساني؛ 22

أهل تلمسان، اشتهر �مناوأته للیهود وهدمه كنائسهم في توات، ورحل إلى السودان و�الد التكرور، لنشر أحكام الشرع 
كفا�ة ، م)2000-هـ1421(أحمد �ا�ا التن�كتي م. له مؤلفات عدیدة ومتنوعة.1503-هـ909وقواعده. توفي بتوات سنة 

ون االسالم�ة، ، منشورات وزارة األوقاف والشؤ 2، دراسة وتحقیق محمد مط�ع، جالدی�اجالمحتاج لمعرفة من ل�س في 
التلمساني أبو عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد الملقب �ابن مر�م الشر�ف الملیتي  .215-214، ص صالمملكة المغر��ة

نب، المط�عة الثعالب�ة، ، راجعه محمد ابن أبي شاألول�اء والعلماء بتلمسانال�ستان في ذكر ، )م1908-هـ1326(المدیوني
 .295، 255، 225ص ص ، الجزائر
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المعتزلة في اعتقاداتهم "الرد على  وكتاب : "منهج الوهاب في رد الفكر إلى الصواب"كتاب له نجد المنطق والفلسفة
 .23وغیرها من كتب أخرى  ،و" مختصر السنوسي في المنطق " الفاسدة"

 :خزانة سیدي الحاج بلقاسم
ست في القرن العاشر هجري/السادس عشر م�الدي هي األخرى من ضمن خزائن منطقة قورارة؛ تأسّ  

تضم أكثر من مائة مخطوط في مجاالت شتى؛ و�صفة  خ بلقاسم وهو من أعالم هذا القرن.بتم�مون، على ید الشیّ 
 خاصة في العلوم الشرع�ة واللغو�ة. 

 :ة المطارفةخزانة زاو�ّ 
ائن منطقة قورارة؛ وتوجد بها كثیر من المخطوطات في شتى العلوم والمعارف، أغلبها من ضمن خز  تعتبر

شرح الرسموكي على الم�ة "ومن الكتب التي تحتفظ بها؛ نجد على سبیل المثال ال الحصر:  لعلماء المنطقة.
البن عط�ة،  "القرآنتفسیر "، "شرح البرنوسي على منظومة القرطبي"، "شرح التاودي على التحفة"، "المجرادي

 ..."الم�ارة الكبرى والصغرى على ابن عاشر"، "شرح الخرشي على خلیل"لعبد الرحمان الثعالبي،  "قصص األنب�اء"
 وغیرها من كتب أخرى.

  :24تمنط�ط زاوّ�ة خزانة 
من  م�الديالتاسع الهجري/الخامس عشر �سها إلى أواخر القرن عرف �الخزانة ال�كر�ة؛ یرجع تار�خ تأسِ تُ  
إذ �عتبر أب ال�كر�ین األول  ال�كر�ة، الّزاوّ�ة واضع حجر أساسبن محمد  خ سیدي م�مون بن عمروقبل الشیّ 

عداد مخطوطاتها في وصل تِ  .25من الخزائن القد�مة والغن�ة �منطقة توات الوسطى خزانة تمنط�ط ، تعتبربتوات
في القرن الحادي عشر الهجري/السا�ع عشر الم�الدي، إلى أكثر من ثالثة  26عهد سیدي ال�كري بن عبد الكر�م

                                                 
 نفس المصدر والصفحة.  التن�كتي، نفس المصدر والصفحة. ابن مر�م، 23
اسم لمدینة بإقل�م توات؛ وهي بها قاعدة اجتمع فیها العلم واإلمارة والد�انة والرّ�اسة، یُعرفھا بابا حیدة؛ بقولھ: "تمنطیط  24

وانتصب بها األسواق والصنائع والتجارات وال�ضائع...، هي رئ�سة البلدان... متصلة البن�ان في قصور غیر 
ة وستة وستون قصرا، �ستضاف فیها مت�اعدة...وحولها أصول و�ساتین، ماؤها فقاقیر جار�ة...قیل وقصور عددها ثالثمائ

القول ال�س�ط في ، )1977( �ابن �ا�ا حیدة محمد الطیب بن الحاج عبد الرح�م المشهورالضیف سنة كل یوم في قصر". 
  .14–13ص ص ، تح فرج محمود فرج، د، م، ج، الجزائر، أخ�ار تمنط�ط

 قورارة وتید�كلت، تضم هي األخرى مجموعة قصور. تقع توات الوسطى وسط �الد توات؛ فهي ال�الد المنحصرة ما بین 25
 سمى "محمد ال�كري"، واشتهر بلقب قاضي الصحراء.أحد الوجوه ال�ارزة والممّیزة �منطقة توات؛ اسمه سیدي ال�كري؛ و�ُ  26
م؛ انتسب سید ال�كري في تصوفه إلى الطر�قة األحمد�ة 1633مارس  23/ـه1042رمضان  12بتمنط�ط في  ولد

ذو  2عن عمر ناهز التسعین سنة؛ زوال یوم األحد  يالبداوي. توفخ محمد بن عمر ة الشاذل�ة؛ على ید الشیّ الموساو�
مخطوط بدون رقم التصنیف، ، ة في الشجرة ال�كر�ةة البه�ّ الدرّ ، محمد العالم �كراوي  م.1721أوت  25/ـه1133القعدة 

، بن عبد الحق محمد بن عبد الكر�م التمنط�طي .71–70، 53، 50 األوراق الجزائر، الخزانة ال�كر�ة، تمنط�ط، أدرار،
، مخطوط ضمن مجموع بدون رقم التصنیف، خزانة زاو�ة المهد�ة، ثبت لدي من علماء األلف الثاني ف�ما جوهرة المعاني
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وعندهم خزائن كتب  ؛ �قوله: "...ابن �ا�ا حیدة �صفها .27�سها على أوالده وأحفاده من الذكورحَ  أالف مخطوط
بهندسة  زومن نفائس مخطوطاتها؛ المصحف الكر�م الذي یتمیّ  ،تكررت فیها الحطاطب والقوام�س والتفاسیر..."

 . 28بد�عة، ُنقل عن المصحف العثماني
 :29تةنْ كُ زاوّ�ة خزانة 

قاد خالل القرن العاشر هجري/السادس عشر خ سیدي أحمد الرّ سها الشیّ عرف بخزانة الدار الكبیرة؛ أسّ تُ  
خ؛ جمعهم للكتب �كل الوسائل من شراء أو نسّ  الّزاوّ�ةوخ هذه رف عن شیّ م�الدي �منطقة توات الوسطى، كما عُ 

خ عمر بن محمد المصطفى بن م، والشیّ 1707–ـه1119خ سیدي علي الرقادي المتوفى سنة و�صفة خاصة الشیّ 
تتمیز مخطوطات هذه الخزانة بتناول العلوم الشرع�ة  م.1744–ـه1157نتي المتوفى سنة أحمد الرقادي الكُ 

تة...ذات أصل نْ ة كُ نس�م النفحات: "زاو�ّ صاحب كتاب الطاهري  قال عنها .30واللغو�ة والتصوف والتار�خ والتراجم
ثابت في العلم والوال�ة والصالح... و�ها خزانة كبیرة من الكتب من كل فن؛ وكان كل ملك من ملوك المغرب 

 .31تب النف�سة"خزانة كاملة من الكُ  الّزاوّ�ةعندما یتولى األمر یرسل إلى هذه 
  : ة أقبليخزانة زاو�ّ 

                                                                                                                                                         
في المناقب الكواكب البر�ة ، بن عبد الحق محمد بن عبد الكر�م التمنط�طي.29–27أدرار، توات، الجزائر، األوراق 

 .35الورقة مخطوط بدون رقم التصنیف، خزانة أوالد القاضي ال�كر�ة، تمنط�ط، أدرار، الجزائر،  ،ال�كر�ة
 .27الكواكب البر�ة، الورقة  المصدر نفسه، بن عبد الكر�م، 27
.سعد هللا، المرجع 27الورقة الكواكب البر�ة،  المصدر نفسه،بن عبد الكر�م، .17ص المصدر السابق، ، ابن �ا�ا حیدة 28

العالقات الثقاف�ة بین توات ، )م2009-هـ1430(م�ارك بن الصافي جعفري  وما �عدها. 285، ص 1السابق، ج
 .160-159، ص ص شر والتوز�ع، بن عكنون، الجزائر، دار السبیل للن1، ط.هـ12والسودان الغر�ي خالل القرن 

الثقاف�ة بإقل�م توات دراسة تار�خ�ة من خالل الوثائق المؤسسات ، )م2008–2007هـ/1429–1428(صالح بوسل�م
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في التار�خ الحدیث والمعاصر، إشراف م19و 18هـ/13و 12المحل�ة أثناء القرنین 

، 288–287، ص ص ان�ة، قسم التار�خ، سیدي بلع�اسمحمد مجاود، جامعة الج�اللي ال�ا�س، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنس
184-190.  

–ـه 967قادي بن أحمد الفیرم (نتسب إلى أحمد بن محمد الرُّ تَ ُكنتة إحدى قصور توات الوسطى جنوب قورارة؛ وزاو�تها  29
توات ، )2007( محمد الصالح حوت�ة كان له دور كبیر في التدر�س ونشر العلم بزاو�ته. م).1650–ـه1060م/ 1559

واألزواد خالل القرنین الثاني عشر والثالث عشر للهجرة (الثامن عشر والتاسع عشر م�الدي) دراسة تار�خ�ة من خالل 
المرجع  جعفري،.242، دار الكتاب العر�ي للط�اعة، النشر، التوز�ع والترجمة، الق�ة، الجزائر، ص 1جالوثائق المحل�ة، 

 .132ص السابق، 
ح�اتـه –من أعالم التـراث الكنتـي المخطـوط الشـیخ محمـد بـن �ـادي الكنتـي ، )2007( المغیلـيالصدیق حاج أحمد آل  30

ــاره نســ�م ، )م2012–ـهــ1433(الطــاهري مــوالي أحمــد اإلدر�ســي الحســني .24، 19ص ص  ، د، غ، ن، ت، وهــران،-وآث
ــات ــوات ومــن الصــالحین والعلمــاء الثق ــار ت ــداد للط�اعــة 2، تــح مــوالي عبــد هللا الطــاهري، ط.النفحــات مــن أخ� ، ط�اعــة ِم

   .166-160.جعفري، المرجع نفسه، ص ص 190بوسل�م، المرجع نفسه، ص  .175ص ، ، الجزائرغردا�ةوالنشر، 
  والصفحة. المرجعنفس الطاهري،  31
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 لي:بْ قَ بتوات، ونجد �قصر أَ  32لتیمن ضمن خزائن الكتب �منطقة تید�ك عتبرتُ 
  النیین:خزانة الفُ  -

تشمل مئات المخطوطات في شتى العلوم والمعارف الشرع�ة واللغو�ة؛ و�عود تار�خ تأس�سها إلى سنة 
خ محمد بن مالك الذي اجتهد في جمع الكتب واستنساخها، ومن مخطوطات هذه م، من قبل الشیّ 1301–ـه701

 "ارةشرح الم�ّ "، "الجامع الصغیر من حدیث ال�شیر"إلى الصواب للمغیلي،  "منح الوهاب في رد الفكر"الخزانة نجد: 
 وغیرها من مخطوطات أخرى. "ة في غر�ب القرآنألف�ّ "للفاسي ومعه 

  :33نتيسیدي أبي نعامة الكُ خ ة الشیّ خزانة زاو�ّ  -
ناهز تضم الخزانة عدد كبیر من المخطوطات، یُ  لقب �أبي نعامة.المُ  خ أمحمد بن عبد الرحمانسها الشیّ أسّ 

كما یوجد بها كثیر من  ما مخطوطات فقه مالك.الثالثمائة مخطوط في الحدیث والع�ادات والمعامالت، وال س�ّ 
 مؤلفات األفارقة.

 خزانة المنصور: -
ست منذ القرن الثامن هجري/الرا�ع عشر م�الدي؛ تضم هي األخرى عدد من المخطوطات في فنون تأسّ  

 شتى.
 خزانة أركشاش:  -

ة أن متخاصمین حلفا على هذا المصحف، وسبب التسم�ّ  ؛عرف بـ "تینغ بو�ا" تعني قتل بو�اتضم مصحفا نادرا �ُ 
 .34وكان (بو�ا) كاذ�ا فمات م�اشرة

اهتماما �الغا بهذه الخزائن؛ و�ظهر لنا هذا  في العصر الحدیث جنوب غرب الجزائربا الزوا�ّ وخ اهتم شیّ لقد 
سخ أو اإلهداء ا من خالل ما بذلوه من جهود ألجل تزو�دها �الكتب، سواء عن طر�ق التألیف أو الشراء أو النّ جل�ّ 

ها واإلشراف علیها من جهة ثان�ة، مما �عكس ر لقا على تسیّ ینا وخُ لما ودِ اس عِ خیرة النّ هذا من جهة؛ أو بتعیینهم لِ 
 ة دورها في المساهمة في نشر العلم والمعرفة وتحصیلهما للطل�ة.وأهم�ّ  لنا بوضوح أهم�ة هذه الخزائن،

خ عبد ى هذه الخزائن وثرائها، ولنا في هذا نموذجا في الشیّ نَ دورا كبیرا في غِ  وخ الزوا�اكما كان لمؤلفات شیّ 
؛ وهي المساهمة نفسها ل�عض 36، الذي ساهم في إثراء خزانة المخطوطات ال�كر�ة �مؤلفاته35الكر�م بن أمحمد

 ة.ان�ّ �الخزانة الز�ّ  38والتازي  37كال�عقو�ي لتالمذة والمر�دین في هذا المجالا

                                                 
  .تقع تید�كلت شرق رقان وغرب منطقة توات الوسطى وصحراء تنزروفت؛ تضم مجموعة قصور 32
هـــ. أخــذ 1137هـــ �سجلماســة؛ أســس زاو�تــه �ــأقبلي ســنة 1060هــو الشــّیخ محمــد أبــو نعامــة بــن عبــد الرحمــان. ولــد ســنة  33

بوسـل�م، المرجـع سـنة.  103هــ عـن عمـر نـاهز 1163أوراد الطر�قة القادر�ة وأصولها عن شّیخه أحمد الّلمطي. تـوفي سـنة 
  .279-278، ص ص السابق

  .193-191، ص ص نفسه.بوسل�م، المرجع 166-160 جعفري، المرجع نفسه، ص ص 34
م، لق�ه أبو سالم الع�اشي في رحلته 1596–ـه1002م وقیل سنة 1586–ـه994لماء قصر تمنط�ط؛ ولد سنة من عُ  35

، .جوهرة المعاني..بن عبد الكر�م، م.1633–ـه1042سنة  وفيدید من المؤلفات في شتى الفنون.تبـ "عالم توات"، ترك الع
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ا المصادر التي اعتمدناها في مقالنا هذا، إشارات كثیرة إلى ؛ ففي ثنا�ّ راءتب �الشِّ بخصوص اقتناء الكُ أما 
اجتهدوا في اقتناء عدد من الكتب جلبوها في رحالتهم إلى الحج أو أوصوا �شرائها  وخ هذه الزوا�ا األوائلشیّ  أنّ 

خ محمد بن أبي ز�ان عنه؛ ر�د الشیّ اهم؛ ولنا في هذا مثاال أفادنا �ه ال�عقو�ي مُ زودوا بها خزائن كتب زوا�ّ منه، لیّ 
هللا الحرام حاجا؛ أوصیته �شراء كتب متعددة من جملتها: اإلصا�ة في ارة بیت �قوله: "...لما توجه أخونا لز�ّ 

تعر�ف الصحا�ة على أر�عة أسفار للحافظ بن حجر العسقالني والقاموس على اللغة في سفر�ن، وتفسیر الخازن 
 .39على القرآن؛ ومن كتب الفقه شارح المختصر الخرشي وللشیخ الزرقاني وكتاب آخر..."

ت جم�ع الزوا�ا؛ �غرض توفیر راء الكتب لم تكن حكرا على زاو�ة دون أخرى بل مسّ ة شنعتقد أن عمل�ّ 
 الكتاب لطلبتها واالستفادة منه.

ر�دیهم وطلبتهم، و�صفة خاصة منهم كلفون هذه المهمة إلى مُ ا �ُ وخ الزوا�ّ ؛ فكثیرا ما كان شیّ خوأما �النسّ 
خة أو أكثر خون منها نسّ دفع إلیهم المؤلفات ینسّ ؛ فكانت تُ سن ض�طهم وٕاتقانهمجودة خطهم وحُ رفوا بِ أولئك الذین عُ 

ن للكتاب؛ خ �قصد اإلخراج الحسّ كما نعتقد أنهم ات�عوا في ذلك ضوا�ط في النسّ  هم.اوا�ّ زودون بها خزائن ز یُ 
ة كنوع�ة الورق والحبر وعدد األسطر في كل ورقة، وغیر ذلك من قواعد وشروط؛ ولنا في هذا مثاال عن زاو�ّ 

خ الكتب بخطهم؛ ومنهم تلمیذه ال�عقو�ي الذي قال عن نفسه: كلف تالمذته بنسّ خها �ُ القنادسة التي كثیرا ما كان شیّ 
في س�عة أسفار؛  –رضي هللا عنه–خ َمحمد بن أبي ز�ان) بنسخة اإلمام البخاري "...كنت قدمت عل�ه (أي الشیّ 

 كتب لي نسخة أخرى تكون غل�ظة بینة في عشر�ن سفرا.فلما قرأتها عل�ه ناولني رزمة من الكاغط، وقال لي: أ
 .40الكاغط وقطعناه؛ وجعلناه عشرة كرار�س في كل سفر..." وجعلنا

                                                                                                                                                         
 ،بوسل�م .21الورقة  ..،.بن عبد الكر�م، الكواكب البر�ة.120، ص 1.الع�اشي، المصدر السابق، مج42–41 الورقة

 .288–287ص ص  المرجع نفسه،
 .159-158ص ص ، المرجع السابق، جعفري  36
م.كان 1733–ـه1145ا سنة خ عبد الرحمان بن محمد مز�ان من بلدة أرشیدة؛ بجبل دبدو بناح�ة فاس، كان ح�ّ هو الشیّ 37

ص ص  ، المرجع السابق، حاضرة القنادسة،حمادي تح المّنان.تآل�فه فَ  خه سیدي َمحمد بن أبي ز�ان.منوالده صاح�ا لشیّ 
220–224. 

م بتازة �المغرب األقصى، حفظ 1705–ـه1117ب؛ ولد في حدود سنة هو الحاج علي بن عبد القادر الشامي النسّ 38
كما تتلمذ بزاو�ة القنادسة عند  القندوس�ة. ةان�ّ قدم الطر�قة الز�ّ مُ  عند الفق�ه العر�ي الشاميم �فاس القرآن الكر�م ودرس العل

–ـه1145م إلى 1717–ـه1130خها سیدي َمحمد بن أبي ز�ان؛ إذ صاح�ه مدة تقارب الخمسة عشر سنة منذ حوالي شیّ 
التازي، المصدر  تآل�فه منهل الظمآن. م.من1790–ـه1204ا سنة أكثر من ثمانین سنة إذ كان ح�ّ  م.عاش1733

 .227-225.حمادي، المرجع نفسه، ص ص 141الورقة السابق، 
 .577، الورقة السابقال�عقو�ي، المصدر  39
 .577المصدر نفسه، الورقة  40
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خ ا أنفسهم كانوا �قومون �استنساخ مؤلفات غیرهم، و�كتبون مؤلفاتهم بخط أیدیهم، فالشیّ وخ الزوا�ّ شیّ  كما أنّ 
كما أورده لنا  ،42كان �حتفظ �األقالم التي �كتب بها في جع�ة ؛41یخدي الشّ عبد القادر بن محمد المشهور �سیّ 

 .43عبد العز�ز بن عمرو بن یدیر
خ؛ ف�قول: "...وتتالت بیني كات�ات بینه و�ین الشیّ ه كانت له مُ أ�ضا أنّ  44بن أبي محليأحمد و�ذكر 

الشیخ؛ وفي هذا �قول: ، و�وضح أن هذه المكات�ات كانت بخط ید سیدي 45و�ینه...رسائل شعر�ة ونثر�ة..."
"...حین كنت أجی�ه أنا �ما �طا�قه في الوقت من الثناء...ونصه...بخط یده؛ ال �كتا�ة نجله أو غیره من صح�ه 

 .46أو أهله "
ته، وفي هذا خ زاو�ّ ر�د إلى شیّ حب أو المُ مثل أغلى هد�ة �قدمها المُ تب تُ ؛ فكانت الكُ ایخص الهدا�ّ  امف أما

سلطان المغرب األقصى أحمد المنصور الذهبي؛ أهدى كتاب  ة، �أنّ �َّ خِّ مر�د الطر�قة الشیّْ  47كونيیذكر لنا السّ 
 . 48بو�ا �ماء الذهب إلى سیدي الشیخ، لما است�انت عنده إحدى كراماتهالبن عظوم القیرواني مُ  "تنب�ه األنام"

                                                 
م.ترك الكثیر من اآلثار كزوا�اه �الجزائر والمغرب 1618–ـه1025م وتوفي سنة 1533–ـه940الح؛ ولد سنة ّص  وليّ   41

لتفاصیل ر�قته المعروفة �الشیخ�ة وتآل�فه كقصیدتي ال�اقوتة والحضرة ورسالته في التصوف إلى األمیر ز�دان.طاألقصى، 
، دار كوكب 1ط.، ح�اته وآثاره–عبد القادر بن محمد الولّي الّصالح ، )2019( أكثر عنه أنظر كتابنا: موساوي مجدوب

 .العلوم، الجزائر
تقو�ة إ�مان المحبین مناقب الشیخ سیدي عبد القادر بن محمد ابن سل�مان بن ، )1991( بن أبي �كر السكونيأحمد  42

 .146ص ، للنشر والتوز�ع، الجزائر، وهران، تح طواهر�ة عبد هللا، دار األدیب أبي سماحة
 من بین مر�دي سیدي الشیخ. لم نهتدي إلى ترجمته؛ لكن یبدو أنه كان 43
ولد بتاف�اللت  هو أحمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا السجلماسي المعروف �ابن محلي؛ ثائر متصوف، من العلماء. 44

، )م1982-هـ1402(الیوسي الحسن ترك العدید من التألیف. م.1612–ـه1021 توفي سنة، م1559-هـ967سنة 
، منشورات الجمع�ة المغر��ة 2ط.، 1ج، تحقیق وشرح محمد حجي وأحمد الشرقاوي إق�ال، المحاضرات في األدب واللغة

، تار�خ الدولة السعد�ة التكمدارت�ة، )1994( .المجهول264–261، ص ص الترجمة والنشر، د، غ، إ، بیروتللتألیف و 
أبو الع�اس أحمد بن خالد  .105 ، دار تینمل للط�اعة والنشر، مراكش، ص1ط.تقد�م وتحقیق عبد الرح�م بنحادة، 

ْي المؤلف جعفر -الدولة السعد�ة-االستقصا ألخ�ار دول المغرب األقصى، )1955( الناصري  ، تحقیق وتعلیق َوَلدَّ
 .34-26ص  ص، دار الكتاب، الدار الب�ضاء، 6جالناصري ومحمد الناصري، القسم الثاني، 

، مخطوط رقم الغرور ورأس الفجور من المبتدعة والزنادقةمنجنیق الصخور لهدم بناء شیخ بن أبي محلي، أحمد  45
 .132الورقة  ،ضمن مجموع، المكت�ة الوطن�ة، الر�اط، المغرب 338ق
 .244، 242مصدر نفسه، الورقة ال 46
اء النصف األول من القرن الحادي عشر هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن أبي �كر السكوني؛ من أح�ّ  47

 وخ فجیج كأبي القاسم بن محمد بن عبد الج�ار.بدأ تلقي العلم على ید أب�ه، وعلى ید شیّ  هجري/السا�ع عشر م�الدي.
الزم�ه وأصف�ائه، إال حتى صار من مُ  بن محمدخ المتصوف عبد القادر وتلقى جان�ا واسعا من التر��ة الروح�ة على ید الشیّ 

، العر�ي هاللي ومحمد بوز�ان بنعلي ه وصار من خاصة أح�ا�ه الممدوحین.ه �حلول ابن أبي محلي �فجیج انضم إل�أنّ 
 .139، مط�عة الجسور، وجدة، ص فجیج نصوص من التراث الفكري (تحقیق)
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ماعیل القــوراري لمــا زار خ محمــد بــن إســو�ــذكر أ�ضــا محمــد بــن عبــد الكــر�م فــي "جــوهرة المعــاني"؛ أن الشــیّ 
.وكثیـرا مـا 49فعـاد مـن عنـده ومعـه كثیـر مـن الكتـب والمخطوطـات�كتب �عدما لبى له طل�ا اسطنبول، أكرمه وز�رها 

 .50نتة؛ تستقبل كت�ا نف�سة ومخطوطات یرسلها ملوك المغرب إلیهاة كُ كانت زاو�ّ 
خزائن الكتب  أنّ  المصادر التي اعتمدناها،ا �عض من خالل �عض اإلشارات الواردة في ثنا�ّ وما الحظناه 

قدم جعلها تُ  يسن التنظ�م والترتیب وهو األمر الذحُ تمتاز �ِ كانت  في العصر الحدیث ا جنوب غرب الجزائربزوا�ّ 
ما كانت في ه لم �كن لها بنا�ات مستقلة وٕانّ رغم أنّ  ،واد على أحسن وجه في هذا العصرراء والرُّ لیلة للقُ خدمات جَ 

كانت تخضع لنظام في كما  ،الّزاوّ�ةخ ا مثال أو بدار شیّ نشأت فیها كالزوا�ّ لحقة �المؤسسات التي أُ األح�ان مُ غالب 
اس دینا وعلما وخلقا؛ وغال�ا ما �كون أحد �كون من خیرة النّ  ،رها تحت إشراف قّ�م أو محافظ یتولى شؤونهاتسیّ 

لف كل من ابنه خ َمحمد بن أبي ز�ان كَ نجد أن الشیّ  مثال �القنادسة ةان�ّ الز�ّ  الّزاوّ�ة. ف�الّزاوّ�ةخ أبناء أو حفدة شیّ 
واالعتناء  الّزاوّ�ةتب �اإلشراف على خزانة كُ  سیدي محمد أبي عبد هللا، وتلمیذه أبي الحسن سیدي علي الحاحي

وهو في طر�قه إلى الحج  ّ�ةالّزاو وهي اإلشارة التي أفادنا بها أحمد بن عبد العز�ز الهاللي لما أقام �، بها وترتیبها
ت، ورأیت بها من كلفین �الخزانة) خزانة الكتب؛ فظللت بها و�ِ م، �قوله: "وأدخالني (أي المُ 1737–ـه1150سنة 

كما نجد أن أبناء الفقّ�ه سیدي أحمد البل�الي  .51الكتب جملة مرغو�ا فیها منبئة �اعتناء جامعها ومقتنیها..."
  ـ.ه11 رن قالو�دا�ة  10في نها�ة القرن الخمسة أشرفوا �التداول على خزانة كتب والدهم بزاو�ة ملوكة 
 الّزاوّ�ةخ ؛ والذي عادة ما كان بجوار دار شیّ الّزاوّ�ةكما أفادتنا �عض المصادر �موقع هذه الخزائن في 

الدرعي عند نزوله  وفي هذا نجد مثاال في قولحظى بها هذه الخزائن، بخلوته، مما یؤكد المكانة التي كانت تَ 
د علي السوسي ثم الحاحي؛ اسك السیّ : "...والتقینا بها �الفق�ه النّ نة القنادسة أثناء رجوعه من الحجوٕاقامته �عو�

خها ال�كر�ة؛ بدار شیّ  الّزاوّ�ةكما كانت خزانة كتب  .52ب "خ وخلوته حیث خزانة الكتوأطعمنا وأدخلنا دار الشیّ 
وكان الغرض �طب�عة الحال؛ تفعیل دورها واالستفادة من كتبها  .خ سیدي ال�كري بتمنط�طومؤسسها الشیّ 

عدد الطل�ة بهذه الزوا�ا، أخذ منحنا تصاعد�ا �صفة مستمرة ودائمة من المق�مین  والمحافظة علیها، خصوصا وأنّ 
 .عنهابها والمنقطعین 

 خلفهــم یتعاهــدونهاظــل  إذ ؛مــن قبــل شــیوخها ومؤسسـیها اســتمر �عــدهم وتواصـل الكتـب هـذا االهتمــام بخــزائن
ن مواضـ�ع فـي الشـر�عة واللغـة؛ وهـي و�حّضون على تزو�دها �الكتب، والتي غال�ـا مـا كانـت محتو�اتهـا دین�ـة تتضـم

القرآن الكر�م وعلومه والتفسیر والقراءات والتوحید والحدیث وعلومه والعقائـد وأصـول الـدین والتصـوف والفقـه وأصـوله 

                                                                                                                                                         
 .139-138السكوني، المصدر السابق، ص ص  48
 .59.، المصدر السابق، ص .. بن عبد الكر�م، جوهرة المعاني.14الع�اشي، المصدر السابق، ص  49
 . 175الطاهري، المرجع السابق، ص  50
 .53-52، ص ص السابق.حمادي، المرجع 8، الورقة السابقالهاللي، المصدر  51
 .60الدرعي، المصدر السابق، الورقة  52
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وفي هـذا الصـدد أفادنـا أحمـد ، 53أخرى  علوموالتار�خ والنحو والصرف وعلم الفلك وعلم المنطق والتراجم وغیرها من 
كتـاب "االقتضـاب البـن و  القـرآن الكـر�م ة منهـا:انّ�ـجملة من الكتب التـي كانـت موجـودة �الخزانـة الز�ّ ببن عبد العز�ز 

للحـــافظ  "فـــي علـــوم القـــرآن و"اإلتقـــان" علـــى آداب الكتـــاب" البـــن قتی�ـــة وكتـــاب "حســـن المحاضـــرة الســـید ال�طلیوســـي
و"كتــاب فــي هیئــة الســماء واألرض  "وكتــاب "خط�ــة القــاموس" وكتــاب "شــرح الواحــدي علــى دیــوان المتنبــي الســیوطي

وكتـاب "شـرح دالئـل الخیـرات"  محمـد بـن محمـد بـن محمـود القزو�نـي وك�ف�ة تكون الحیوان والن�ات" منسوب لزكر�ـاء
وكتـــاب "االكتفـــاء فـــي أخ�ـــار الخلفـــاء" ألبـــي مـــروان عبـــد الملـــك ابـــن  54حمـــد بـــن أبـــي �كـــر الفجیجـــي بخـــط مؤلفـــهأل

 التوزري. كردبوس
 خاتمة:

بجنوب غرب الجزائر في العصر  امنتشرة �معظم الزوا�ّ  كانتخزائن الكتب  كره نجد أنّ لما سبق ذِ  وكخاتمة
وقد كانت من بین  ة بدون خزانة للكتب؛إذ ال �مكن لنا أن نتصور زاو�ّ  و�صفة خاصة �منطقة توات؛ الحدیث

واقع هذه الخزائن الیوم؛  إال أنّ  عنها،الوسائل الُمهمة في التعل�م ونشر العلم والمعرفة والتي ال �مكن االستغناء 
في حالة  مخطوطاتهاا جنوب غرب الجزائر؛ وجدنا أن الكثیر من بزوا�ّ  عاینتنا المیدان�ة ل�عض منهاومن خالل مُ 

أو  له عالقة �عناصر المناخ المختلفة�سبب ما وصلها من إتالف نتیجة لعوامل الطب�عة، و�صفة خاصة ما  سیئة
كثیرا من هذه  ه ال یخفى على أحد أنّ كما أنّ  عوامل �شر�ة نتیجة اإلهمال وما ألحقه بها من ضرر مادي.

مار الفرنسي، تنفیذا لس�استه الرام�ة إلى طمس دهبت من طرف االستتلفت عمدا ونُ ضاعت وأُ  المخطوطات
 الشخص�ة الجزائر�ة.

روا من ذهن�اتهم اتجاه هذا زائن أفرادا كانوا أو ُأسرا، أن ُ�غیّ للقائمین على هذه الخ نعتقد أنه حان الوقت الیوم
و�ظهروه لل�احثین والمهتمین، �قصد االستفادة منه  تمثل في المخطوط وأن ال �حتكروهالموروث الثقافي، المُ 

وساهمنا في بتخر�جه ودراسته وتحق�قه ثم ط�عه ونشره، لعلنا ننقذ ما یجب إنقاذه ونكون أ�ضا �عملنا هذا قد َضمنا 
 اع.لف والض�ّ المحافظة عل�ه من التّ 

 المصادر والمراجع:
 المصادر المخطوطة:-1
، مخطوط منجنیق الصخور لهدم بناء شیخ الغرور ورأس الفجور من المبتدعة والزنادقةبن أبي محلي، أحمد -

 .ضمن مجموع، المكت�ة الوطن�ة، الر�اط، المغرب 338رقم ق
 المراجع المخطوطة:-2
، المكت�ة 43، مخطوط رقم ك تعداد المنازل الحجاز�ةأبو سالم عبد هللا بن محمد بن أبي �كر الع�اشي، -

 .الوطن�ة �الر�اط، المغرب

                                                 
  .189، 186–185بوسل�م، المرجع السابق، ص ص  53
، 2.حمادي، المرجع السابق، ج 49-48ال�شیر، المصدر السابق، الورقة .13-8الهاللي، المصدر السابق، الورقة  54

 . 58-52ص ص 
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 ، المكت�ة الوطن�ة، الر�اط، المغرب.297، مخطوط رقم: ق ةالرحلة الحجاز�ّ ، أبو مدین الدرعي-
، ثبت لدي من علماء األلف الثاني ف�ما المعانيجوهرة ، بن عبد الحق محمد بن عبد الكر�م التمنط�طي-

 مخطوط ضمن مجموع بدون رقم التصنیف، خزانة زاو�ة المهد�ة، أدرار، توات، الجزائر.
مخطوط بدون رقم  ،الكواكب البر�ة في المناقب ال�كر�ة، بن عبد الحق محمد بن عبد الكر�م التمنط�طي-

 .التصنیف، خزانة أوالد القاضي ال�كر�ة، تمنط�ط، أدرار، الجزائر
مخطوط بدون رقم التصنیف، الخزانة ال�كر�ة، تمنط�ط، ، ة في الشجرة ال�كر�ةة البه�ّ الدرّ ، محمد العالم �كراوي -

 .الجزائر أدرار،
، -الدولة السعد�ة-دول المغرب األقصىاالستقصا ألخ�ار ، )1955( أبو الع�اس أحمد بن خالد الناصري -

ْي المؤلف جعفر الناصري ومحمد الناصري، القسم الثاني،   .، دار الكتاب، الدار الب�ضاء6جتحقیق وتعلیق َوَلدَّ
 المصادر المطبوعة:-3
الدی�اج، دراسة وتحقیق محمد كفا�ة المحتاج لمعرفة من ل�س في م)، 2000-هـ1421أحمد �ا�ا التن�كتي(-

  ، منشورات وزارة األوقاف والشؤون االسالم�ة، المملكة المغر��ة.2ج مط�ع،
تقو�ة إ�مان المحبین مناقب الشیخ سیدي عبد القادر بن محمد ابن ، )1991( بن أبي �كر السكونيأحمد -

 .، تح طواهر�ة عبد هللا، دار األدیب للنشر والتوز�ع، الجزائر، وهرانسل�مان بن أبي سماحة
)، م1908-هـ1326(أبو عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد الملقب �ابن مر�م الشر�ف الملیتي المدیونيالتلمساني -

 .، راجعه محمد ابن أبي شنب، المط�عة الثعالب�ة، الجزائرال�ستان في ذكر األول�اء والعلماء بتلمسان
، تحقیق وشرح محمد حجي وأحمد الشرقاوي المحاضرات في األدب واللغة، م)1982-هـ1402(الیوسي الحسن -

 ، منشورات الجمع�ة المغر��ة للتألیف والترجمة والنشر، د، غ، إ، بیروت.2ط.، 1جإق�ال، 
، دار تینمل 1ط.، تقد�م وتحقیق عبد الرح�م بنحادة، تار�خ الدولة السعد�ة التكمدارت�ة، )1994( المجهول-

 للط�اعة والنشر، مراكش.
سعید الفاضلي  د�موتق قیق، تحم1663-1661الع�اش�ة  الرحلة)، 2006( د الع�اشيعبد هللا بن محم-

 .2006، دار السو�دي للنشر والتوز�ع، أبو ظبي، اإلمارات العر��ة المتحدة، 1، ط.1وسل�مان القرشي، مج
 قیق، تحتمنط�طالقول ال�س�ط في أخ�ار ، )1977محمد الطیب بن الحاج عبد الرح�م المشهور �ابن �ا�ا حیدة (-

  .فرج محمود فرج، د، م، ج، الجزائر
 المراجع المطبوعة:-4

ال�صائر للنشر ، ط�عة خاصة، دار 1ج، 1830–1500تار�خ الجزائر الثقافي ، )2007( أبو القاسم سعد هللا-
 .والتوز�ع، الجزائر

–محمـد بـن �ـادي الكنتـي من أعالم التراث الكنتي المخطوط الشـیخ ، )2007( الصدیق حاج أحمد آل المغیلـي-
 ، د، غ، ن، ت، وهران.-ح�اته وآثاره

نس�م النفحات من أخ�ار توات ومن الصالحین ، )م2012–ـه1433(الطاهري موالي أحمد اإلدر�سي الحسني-
 .، الجزائرغردا�ة، ط�اعة ِمداد للط�اعة والنشر، 2موالي عبد هللا الطاهري، ط. قیق، تحوالعلماء الثقات
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   .، مط�عة الجسور، وجدةفجیج نصوص من التراث الفكري (تحقیق)، هاللي ومحمد بوز�ان بنعليالعر�ي -  
 .، المط�عة الكاثول�ك�ة، بیروتالوراقة والوراقون في اإلسالم، )1974( حبیب الز�ات-
األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستغر�ین )، 1980( خیر الدین الزركلي -

 ، دار العلم للمالیین، بیروت.5، ط.4، جوالمستشرقین
فهرس الفهارس واألث�ات ومعجم المعاجم والمشیخات ، )م1982-هـ1402(عبد الحي بن عبد الكبیر الكتاني-

 ، غ، إ، بیروت، لبنان.، د2، ط2ج ، اعتناء إحسان ع�اس،والمسلسالت
الثقاف�ة بین توات والسودان الغر�ي خالل القرن العالقات ، )م2009-هـ1430(م�ارك بن الصافي جعفري -

 .، دار السبیل للنشر والتوز�ع، بن عكنون، الجزائر1، ط.هـ12
دراسة وتحقیق وتعلیق المّناقب المعزّ�ة في مآثر األشّ�اخ الكزّاّزّ�ة،  )،2019محمد بن عبد الكر�م الكرزازي (-

 ، دار كوكب العلوم، الجزائر.1، ط.2موساوي مجدوب، ج

توات واألزواد خالل القرنین الثاني عشر والثالث عشر للهجرة (الثامن عشر ، )2007( محمد الصالح حوت�ة-
، دار الكتاب العر�ي للط�اعة، النشر، 1جوالتاسع عشر م�الدي) دراسة تار�خ�ة من خالل الوثائق المحل�ة، 

 التوز�ع والترجمة، الق�ة، الجزائر.
، دار كوكب العلوم، 1، ط.ح�اته وآثاره–عبد القادر بن محمد الولّي الّصالح ، )2019( موساوي مجدوب-

 .الجزائر
 
 
 
 قوام�س:-5
قاموس مرتب على حروف الهجاء �ح�ط �المعارف المتعلقة �مختلف  –معلَمة المغرُب )، م1989–ـه1410(-

القاف، من إنتاج الجمع�ة  ، حرف20، ج الجوانب التار�خ�ة والجغراف�ة وال�شر�ة والحضار�ة للمغرب األقصى
  .المغر��ة للتألیف والترجمة والنشر، نشر مطا�ع سال

 رسائل جامع�ة:-6

المؤسسات الثقاف�ة بإقل�م توات دراسة تار�خ�ة من خالل ، )م2008–2007هـ/1429–1428(صالح بوسل�م-
الدكتوراه في التار�خ الحدیث ، رسالة مقدمة لنیل شهادة م19و 18هـ/13و 12الوثائق المحل�ة أثناء القرنین 

والمعاصر، إشراف محمد مجاود، جامعة الج�اللي ال�ا�س، كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، قسم التار�خ، سیدي 
 بلع�اس.

 ملتق�ات:-7
، محاضرة مطبوعة بخصوص فعال�ات الملتقى سیدي أحمد بن موسى وزاو�ته)، 1989(مارس  قناو مصطفى- 

، تنظ�م الجمع�ة الثقاف�ة 1989مارس  3إلى  1تار�خ سیدي أحمد بن موسى الكرزازي من الوطني األول حول 
 .الوالئ�ة لوال�ة �شار
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Ptolemais city of the Libyan pentapolis 

 طلمیثه إحدى المدن الخمسة

 تألیف: كارل كرایلنج

 ترجمة د. سعد صالح الدالل

 أستاذ مشارك في التار�خ الیوناني والروماني

    جامعة السید محمد بن علي السنوسي

 ملخص ال�حث

كارل كرایلنج، من هذه ترجمة لعدد من الصفحات من  كتاب (طلمیثه) إحدى المدن الخمس والذي قام بتأل�فه 

، و�مساعدة عدد من ال�احثین أمثال د.م. بران�كرهوف، ق معهد الدراسات الشرق�ةجامعة ش�كاغور، وذلك عن طر�

 . ر. ه. رایت. إضافة إلى أنه أشار إلى �عض ال�احثین الذینرج. جوتشایلد، ج ي. كنود�ستال، ل. مورني، وج

إلى  4ولدز خاصة ف�ما یتعلق �النقوش وقد قمت بترجمة الصفحات من ص استفاد منهم مثل السیدة جو�س ر�ن

حدث عن تأس�س المدینة واآلراء التي اختلفت حول مؤسسها أكان �طل�موس توالتي ت (المتن والهوامش) 12ص 

دلفوس أو �طلمیوس الثالث یورجین�س األول والهدف من تأس�سها وتجارتها وتنظ�مها الدرستوري الثاني ف�ال

وش  متناوًال دور كیر�نا�كي (برقه) في تزو�د جیق.م  96-322ر�ة في العصر الهللینستي اإلداري وأهمیتها الحضا

ق.م  وقد أشار  31 -96روماني ال�طالمة، �العناصر اللیب�ة و�عض الصفحات حول تار�خ المدینة في العصر ال

ق: نقوش برقه لحمو و، ر كبیر من المصادر النقش�ة عن طر�ق أول�فیفي ذلك �عدد  المؤلف إلى أنه قد استعان 

  اإلغر�ق�ة الجزء التاسع.

    Summary   This is a translation some paper from the book of Carl. H. 

Kraeling, Ptolemais city of the Libyan pentapolis, University of Chicago, press 2 

1996. Kraeling told that he wrote this book by oriental institute publications with help  

by. D. M. Brinkerhoff, R. G. Goodchild, J. E. Knudstad, L. Mowry, and G. R. H. 

Wricht, and he told  that mess Joyce Reynolds of Oxford who gave him their advice 

in certain inscription and the history of the city. I translated some of papers fron p.4 

until p.12 which told the city in the Hellenistic period (322-96 B.C) and answer for 
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the question about which early Ptolemais may have been the founder of the new city, 

and told about the city in the Roman Period from 96- 31 B.C. and he said that he 

needed to help some sources of inscriptions by Olivirio and Supplementum 

Epigraphicum Graecum, Klaffenbach, G. IX (1939). 

 

 

 

 

 

 

 

 .12إلى  4طلمیثة إحدى المدن الخمس ترجمة للصفحات من 

احتاجت المدینة منفًذا للتصدیر على امتداد ساحلها الداخلي، فقدمت برقه مرافقها الطب�ع�ة إلنشاء منفذ  

في  وقت الحق، ذلك المنفذ �مكن الوصول إل�ه من برقه وتوكره، ولذا من  في ذات المكان الذي بنیت ف�ه طلمیثه

المرجح أن طلمیثه استخدمت وطورت في الوقت الذي دخلت ف�ه برقه مشروعها التجاري، أي في وقت م�كر 

 یرجع إلى الر�ع األخیر من القرن السادس قبل الم�الد، عندما ظهرت عملة برقه.

لمیثه) كانت كما هو الحال  في األ�ام األولى، تتكون من مجموعة صغیرة موقع (طتلك المستوطنة في  

دعمهم الخاص من خالل زراعة األراضي  منمن الناس ممن كانوا �قومون بتحمیل  وتفر�غ السفن،  كما ساهموا 

ائع ال الخص�ة المجاورة لذلك الساحل. من المحتمل أن تكون مرافق المیناء بدائ�ة، وأن مستودعات تخز�ن ال�ض

تز�د قل�ًال عن مجموعة المالجئ المملوكة من قبل المنتجین، لذا فإن شخص ما �مثل البیت الملكي والذي یتحكم 

في الشحنات الصادرة والواردة و�كون كرئ�س للمیناء خالل الفترة األولى من تار�خها، فهذه المستوطنة استمرت 

 قبل الم�الد.بدون اسم ولهذا كیف نجدها في نها�ة القرن الرا�ع 
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تلك الخطوط المتغیرة على برقه في القرن الخامس والرا�ع قبل الم�الد أثرت على ح�اة المستوطنة  

 الساحل�ة التي ال �مكننا معرفتها.

ما یرو�ه هیرودوتس عن حصار برقه من قبل الفرس، ونفي شعبها یبدو أكثر تشاؤًما من الواقع، و�بدو  

أن تغیر الحق�قي في هم �قیت سل�مة والكثیر من السكان قد نجو من الهالك الأن المدینة �ما في ذلك دفاعات

في مرت�ة السلطة  وضعوا دوا وأخرجو وأن الفصیل الموالي لألسرة ال�ات�ةطر  عناصر مكافئة من (ساللة ال�ات�ة)

 .)12(والدة اركس�الوس الثالث المقتول �قرار من فر�ت�مي

ز�د من الدخل وصل األحداث توقف النشاط التجاري لبرقه؛ بل أن المو�التالي لم تكن النتیجة على هذه  

ح إل�ه بواسطة الشاعر بندار في وصف ترف وثراء اركس�الوس الرا�ع، مِّ لُ  ینة قور�ني الحاكمة، في الواقع قدإلى مد

 )15. 5ة صفه (ملك المدن العظ�مة) (البیئ�عندما و 

في قور�ني مع اركس�الوس  الرا�ع، وهذا ما نعرفه  ال�ات�ةالساللة عندما انتهت ف�ما یخص أحداث برقه،  

 جم�ًعا.

برقه في النصف األخیر من القرن الخامس قبل الم�الد لم تعد فقط مستقلة؛ بل مارست درجة من الق�ادة  

 .)13(بین المدن اإلغر�ق�ة في اإلقل�م

أهم المدن  رقه وأص�حت مستوطنة طلمیثه مرفأ برقهو� -عندما قسم س�ك�الكس برقه إلى منطقتین قور�ني 

 في المنطقة.

�الكاد أشار إلى مرفأ برقه، كما تحدث عن س�كالكس  نادرة الذكرة عندحتى ذلك التار�خ كانت طلمیثه  

وعلى الرغم من ذلك فإن المستوطنة الساحل�ة بدأت  )14(مستوطنة أبولون�ا (سوسه) و�الكاد أشار إلى مرفأ قور�ني 

مو ماد��ا �عد القرن السادس قبل الم�الد وتأس�س مدینة طلمیثه �عود إلى العصر الهللینستي، والبد أن �فهم ف�ما تن

 یتعلق �التطورات في تلك الفترة.

 تأس�س المدینة

                                                           
 General Jones, cities of the Eastern Roman Provinces, (1937) pp 353-54انظر  ) 12(

 BMC, Cyreniaca, pp. iiv-xivi اتحاد العملة انظر:حول ) 13(

  Peripius (mueller, op. cit. p.84(انظر: ) 14(
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دخول الحضارة اإلغر�ق�ة تغیرات في الح�اة  �عدبدأت هذه الفترة مع االسكندر األكبر، والتي شهدت  

الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة للعالم القد�م عموما، و�التالي یتضح لنا ذلك جل��ا من خالل ظروف 

 وتوز�ع المؤسسات الحضار�ة.

لتي تقدمها لنا تضع المصادر قدًرا كبیًرا من التركیز على االستعمار في تلك الفترة، ومع ذلك فالصورة ا 

 ن؛ والقصد من تلك المؤسسات.یتحتاج إلى مراجعة �قدر ما یتعلق األمر بهو�ة المؤسس

 

 )15(والحق�قة استمرت �النس�ة لمساحات واسعة من العالم القد�م مرحلة جدیدة من التحضر واالست�طان 

ك�ة الجدیدة التي نشأت عن طر�ق التفاصیل المتعلقة �أحوال المدن القد�مة والحدیثة قلیلة، وعالقتهما �المل 

امبراطور�ة االسكندر، في حین أن تحر�ر المدن، والحفاظ على حر�ة اإلغر�ق قد تم اإلعالن عنه على نطاق 

واسع من قبل السالالت المنافسة. وعلى الرغم من عدم وجود ص�غ منظمة نهائ�ة على ما یبدو؛  فإن المدن في 

ال�عض اآلخر توقف ل�كون المحرك الرئ�سي للتطورات الس�اس�ة في تلك الفترة، الممالك الجدیدة قد تم تطو�رها، و 

إلى التكیف معها من خالل مواءتهما مع واحدة أو أكثر،  فأنشئت بئة شاملة جدیدة استوعبت المدن، واضطرت

على الرغم من من السالالت التي قسمت العالم ف�ما بینها، ومع ذلك فإنه تجدر اإلشارة إلى الجانب االقتصادي، 

 الرسوم الثقیلة المفروضة علیها من قبل (مشرفي المال�ة).

الكثیر من تلك المدن في العصر الهللینستي، وٕان كانت مؤقتة ارتقت إلى مستو�ات غیر  متوقعة من  

 .)16(االزدهار؛ عندما فتحت األسواق الجدیدة وأص�حت الموارد متاحة لالستغالل

                                                           
 حول االستعمار الهللینستي انظر:) 15(

M. I.  Rostovtzeff, The Social and Economic History of  the HellenistIc world (1941)  130-

58,  

 المؤسسین وغایتهم من التأس�س انظر: وكذلك

especially v, IscherIkower "DiehellenistIscher Stadtegrundungen von Alexanderdem GroBen 

Bis Auf die RomerzeIt" PhIlogue supplement brand xixi (1927) . 

 حول الحالة الس�اس�ة في مدن الممالك الجدیدة انظر: ) 16(
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عهد المدن الحدیثة في العصر الهللینستي قد في في مقابل هذه الخلف�ة العامة یبدو أنه من الطب�عي  

 تأسست في برقه منطقتین على حد سواء:

األولى: هي أي مدینة تأسست في برقه ستكون طلمیثه في األصل والتي شملت المنطقة بین مصر  

 )17(ق.م. 321-322وخلیج سرت في الفترة من 

 افق المرفأ�ة:  هي أن مدینة أسست في برقه ستنشأ على ساحل ال�حر ول�س داخل ال�الد، حیث مر الثان 

متوفرة من أجل الطلب التجاري من المركز التجاري الجدید؛ والتي تساعد في ر�ط العالقة مع االمبراطور�ة 

 .)18(التجار�ة الكبرى والتي �حكمها اإلغر�ق في مصر، وطورت في شرقي ال�حر المتوسط

والتي  هنا الطلب التجاري، وهذه الظروف انعكست على نمو وازدهار مرفأ كیر�ني وهو أبولون�ا ف�ما �عد، 

 .)19(بدأت نشر عملتها وكانت في ذات الوقت القاعدة واألساس للعمل�ات ال�حر�ة بین كیر�ن وثیبرون 

كس كمرفأ برقه، لم یتم ذكرها أما �النس�ة للمستوطنات الساحل�ة في موقع طلمیثه، والتي عرفها س�ك�ال 

في أحداث القرن الرا�ع المسجلة عن طر�ق (دیودورس وآر�ان)، إن عدم تأثرها بهذه األحداث أمر مست�عد، والتي 

االهتمام، في هذا الصدد هي الحق�قة التي تحدث عنها كل من (بلیني وسترابون)  حطبواسطتها أص�حت طلمیثه م

                                                                                                                                                                                     
A. Heuss, Stadt and Herrscher des  Hellenismus In Ihren stadts -und völkerrechtllchern 

Bezlehungen des seleucIdes (1938) . 

 .Rostovtzeff, op. cit. pp 153-56, 158-87 وحول األحوال االقتصاد�ة في المدن:

، وحول الجزء األخیر من تراجید�ا ثیرون   (History XVIII, 219)التار�خ محدد ضمن�ا في حساب دیودورس ) 17(

 الم�كرة على تخوم برقه انظر:

Jones,  Cities of the Eastern Roman Provinces, p. 486, N, 14; 

 وحول نها�ة العهد انظر: 

P. RomaneilI, "II confine orIental della provIncIal Romana di Cyrene" Pontificia academIa 

romana di archeologid, Rendiconti, ser III, XVI (1940)  215-23. 

 Rostovtzeff in CA. H VII (1928)  130- 36مبراطور�ة ال�طلم�ة انظر: حول تجارة واقتصاد اإل) 18(

 حول دار ضرب العملة الجدیدة في أبولون�ا  واستخدامها في إصداراتها التفاج البري كرمز، انظر:) 19(

BMC, CyrenaIca, pp cxv, cxc vIII- cxcIx 
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والتي منها نستنتج أن المدینة الداخل�ة نقلت إلى الساحل، وأعید تأس�سها كبرقه عن طلمیثه، وأنها سمیت برقه، 

 .)20(الجدیدة

لقد كشفت دراسة في المعهد الشرقي خطة الدفاع عن طلمیثه درجة التفوق والطموح التي تقترح مؤسسة  

دیها اسم له عالقة �الساللة ملك�ة، فإذا كانت طلمیثه مؤسسة ملك�ة فإنها �التأكید واحدة من البدا�ة التي كان ل

 الحاكمة.

ال نعلم ما إذا كان المستوطنون الجدد قد أحضروا  من الخارج عن طر�ق  المؤسسین، وحسب الترتیب  

الجدید لألش�اء؛ فإن المدینة الداخل�ة انصهرت في المدینة الجدیدة؛ ر�ما �استعمال نهج نموذجي من 

 .)21(من اآلن فصاعًدا مدینة صغیرة (ساینو�كیزموس) الیوناني القد�م ان اتضح

 واختفى اسمها. خروجمواطنو برقه أص�حو طب�ع�ا مواطني طلمیثه، والمستوطنة الداخل�ة استمرت في ال 

دینة الجدیدة التي حملت اسم مالسؤال الذي �طرح نفسه حول ما إذا كان �طل�موس األول كان مؤسس ال

 برقه؟

المنقذ) أعطى دستوًرا  جدیًدا  لكیر�ني غیر ذي صلة، ألنه ال  -�طل�موس األول ((سوتیر الحق�قة أن

 معظم فترة إدارة (أف�الس) للمنطقة. )22(مؤسسة جدیدة یتضمن

                                                           
 .Ihrige, op. cit. pp. 138- 39انظر: ) 20(

 كوسیلة من وسائل دهاء الحكم الس�اسي في العصر الهللینستي انظر: SynoIkismosحول ) 21(

W. W. Iarn and M. I Rostovtezeff In CAH VII 81, 180 and Heuss, op. cit pp. 99- 103. 

 حول الجزء الرئ�سي من متن الكتاب  في القانون الجدید انظر: ) 22(

SEG IX 1-4, No. I 

 تار�خ المناقشة والجدل فصله أحد الطالب �أنها حدثت في عهد �طل�موس األول 

(So  e, g f Heichelheim" Zum VerfassungsIagramma von kyrene", KlIo XXI (1927)  175-82. 

Jones, Cities, P. 359. 

 ك�فما كان األمر فهو ینفق مع عهد �طل�موس الثالث.
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ق.م، وأنه أسس بجهد تلك  305األول) نست�عده ألنه لم یجعل نفسه ملًكا حتى عام �طل�موس ــ (�النس�ة ل

ار�خ، ومن ثم فإن السنوات األولى من إدارة (ماجاس) للمنطقة اسم الساللة حتى �عد ذلك الت حملتالمدینة والتي 

 تستحق الدراسة، و�النس�ة ل�طل�موس سونیر لم یتم ذكره كمؤسس للعدید من المدن على األقل خارج مصر.

ق.م و�طل�موس الثالث (یورجین�س 246-283ونرجح أن تعطى األس�ق�ة ل�طل�موس الثاني (ف�الدلفوس) 

المسألة التي جعلت  ل�طل�موس الثاني احتمال�ة تأس�سه للمدینة هي النقوش الموجودة  )23(ق.م221-246األول) 

غیر أن الجدل حوله  )24(ق.م)269-270في طلمیثه حیث أن المدینة كرمت (ارسینوي) زوجته والتي توفیت (

 غیر مقنع.

�م الملكة ارسینوى لتشییدها أنها تتحدث عن تكر  مذكورة في الكتا�ات األثر�ة  غیر فیرجح�النس�ة للمدینة ال

للمرفأ على وجه التحدید، ألنه س�كون من السهل مشاهدته من قبل التجارة والمسئولین القادمین من مصر، عالوة 

على ذلك فإن اإلقرار المطابق یجب أن �كون لثورة (ماجاس) في وقت م�كر من عهد ف�الدلفوس حول إنشاء 

 حیث كانت المدن مستقلة؛ ومن أجل إعادةثل الفترة �عد وفاة ماجاس؛ تم هااتحاد المدن الخمس؛ التي بدت أن

 .)25(تأس�س س�ادة ال�طالمة على تلك المنطقة في السنوات التي تلت ذلك

یبدو أن التار�خ األمثل لتأس�س طلمیثه هو بدا�ة عهد (�طل�موس الثالث) عندما تم زواجه من بیر�ن�كي 

 (ابنة ماجاس).

                                                           
 حول ثاني وثالث ال�طالمة المؤسسین للمدینة انظر:) 23(

J. Beloch, GrIechIsche GeschIchte IV (1925)  PP. 260- 62, 283- 84, and Hans volkmam 

In R. E., 8, V "PtolemaIos". 

 ر�خه  انظر: حول من الكتاب النظام الجدید المحتمل تا) 24(

Oliverio, Documenti antichi II, pp. 68- 69, No. 3 and SEG IX 70, No. 357 

صعو�ة وصحة تار�خ ذلك العهد ال�عید المتعلق ببرقه تكمن في تنوع األلوان المبینة على �عض المصادر الم�عثة ) 25(

 بواسطة مفسر�ن مستقلین، انظر:

Thrige, op. cit, pp 223- 31; BMC, Cyrenaica, pp. xvi- xvii; E. 
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ونتیجة طب�ع�ة لهذا  )26(مناس�ة لمنح امت�ازات  خاصة على أرض م�الدهابرقة توحدت مع مصر، و 

 96-323( )27(االستنتاج هي أن (طلمیثه) �عد تأس�سها استبدلت عضو میثاق برقه في تحالف المدن الخمس

 ق.م) العصر الهللینستي.

مة في مصر وتحت إدارة ال�طال العینفي العصر الهللینستي المدن والمستوطنات أص�حت على مرمى 

والتحول نحو االنفصال كان طب�ع�ا وعالقتها �مصر واقترح تقس�مها إلى أجزاء أصغر في ذلك العهد أي إلى 

 وغیر واضحة ومتغیرة دائًما. علمناثالث فترات متساو�ة ومع ذلك توجد ط�قة اجتماع�ة على 

ها، في الفترة األولى من هذه لقد كانت تتم إدارة برقه عن طر�ق الملوك ال�طالمة من قبل حاكم مق�م فی

ق.م بینما كانت طلمیثه ع�ارة عن میناء ل�اركي 250-251ق.م أو 257-258ق.م إلى  322الفترة أي من 

(المرج)، وكان أوف�الس أول حاكم  لبرقه في تلك الفترة، ثم حكم (ماجاس) الذي یبدو  أنه كان یتمتع �استقالل 

تحت حكمه، أو على األقل استخدم هذا االستقالل لممارسة سلطة أكثر  ذاتي نسبي في إدارة  المنطقة التي تقع

 .)28(من تلك التي سمحت فیها الحقوق المذكورة في دستور كیر�ني ال�طلمي (الد�اجراما)

و�دا�ة األعمال  ق.م أي �عد تمرد ماجاس 162ق.م إلى 246-247وفي الفترة الثان�ة من هذه الفترة من 

الخیر�ة ل�طل�موس الثالث؛ والتي شملت تأس�س طلمیثه، ثم دمج اإلقل�م مع المملكة ال�طلم�ة ومن المفترض أن 

إدارته كانت تتم من قبل البیروقراط�ة ال�طلم�ة؛ والتي كانت تؤدي وظ�فتها �كل نجاح في مصر، ووجدت أنه من 

 .)29(بین االمت�ازات الملك�ة والقوانین المدن�ةالممكن إحداث تعد�الت مستمرة للموازنة ما 

                                                           
 Justin History XXVL, 3 and Volkman In R. E., &. V "PtolemaIos Iانظر:) 26(

 BMC Cyrenaica, P, XVIوانظر كذلك 

 اإلبداع لدى تلك الفئة وهي �كثرة و�قطع أدب�ة كثیرة في عهد ماجاس انظر:) 27(

BMC Cerenaica, pp cxxxiv- (xxxvii) ; PlIny Natural  History  V, 5 

 أبولون�ا وكیر�ني. -طلمیثه -ارسینوي  -عندما المدن أص�حت متحدة، وهي بر�ن�كي

 .N. 22حول قانون ال�طالمة انظر ) 28(

 Rostovtzeff In CAH VII, Ch, IVحول إدارة مصر ال�طلم�ة ومقاطعاتها ال�عیدة انظر:) 29(
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عاًما فاصلة كانت برقه نوًعا من المملكة  30ق.م �استثناء مدة  96إلى  162وخالل الفترة الثالثة من 

المستقلة تحكم من قبل ملك مق�م ینحدر من ساللة ال�طالمة وأولهم كان �طل�موس الصغیر شقیق �طل�موس 

 .)30(ي ل�طل�موس الصغیرا �طل�موس أبیون االبن غیر الشرعالسادس (فیلومیتور) والحقً 

هناك صعو�ة في ص�اغة إجا�ة مناس�ة للسؤال؛ كیف كانت حالة طلمیثه أثناء العصر الهللینستي؛ وذلك 

راجع إلى نقص المعلومات المعرف�ة حال��ا؛ حیث أن المصادر األدب�ة  من تلك الفترة ال تذكر شیئا عن طلمیثه، 

ى ذلك تعد مادة النقوش ضئیلة، أما الحفر�ات ف�مكن القول أنها لم تضیف  إلى المعلومات إال �معلومات إضافة إل

هي الوسیلة  السوق محدودة عن الم�اني، ومن الناح�ة األثر�ة تعد المعلومات الكاملة عن مرافق میناء المدینة و 

ص �عض االستنتاجات عن طلمیثه التي �مكن أن تعالج الوضع؛ ألنه من تلك المعلومات �مكن استخال

 الهللینست�ة �شكل محدود وجزء آخر من األدلة الحفر�ة لتلك الفترة والفترة التي تلتها.

من الواضح أن مدینة طلمیثه كانت منظمة كأي مدینة إغر�ق�ة نموذج�ة، وقد قامت طلمیثه كمدینة 

لي) كان تدو�ن قوانین مجلس المدن�ة (البو ، و )31(مستقلة بتكر�م �طل�موس السادس فیلومیتور بنصب تذكاري له

 .)32(تونین)مستمر�ا حتى فترة حكم (أن

الجنراالت واألط�اء حتى في الفترات الالحقة، أما عن طب�عة دستور المدینة فهو و�مكن توثیق وجود 

اجراما غیر معروف، ولكن من المحتمل أن دستور المدینة كان مماثًال لدستور قور�ني الذي تم تعدیله �الد�

، وذلك �عني أن حق منح المواطنة كان محدوًدا، وتوجد شروط الملك�ة العقار�ة للحصول على )33(المذكور أعاله

المواطنة؛ ولكن �مكن أ�ًضا أن تمنح المواطنة من قبل الملك، وهي على ما یبدو مرت�طة  �منح ملك�ة  عقار�ة. 

دینة یتحكم فیها قضاة �عینهم الملك ومسئولین  أمامه. وهذا �عني أ�ضا أن هناك ضوا�ط معینة على قرارات الم

و�دون شك فإن عدد تلك الضوا�ط كان یتغیر  خالل العهد الهللینستي، ولكن من غیر الواضح متى كانت تلك 

ملك�ة الضوا�ط أشد صرامة، ومن الواضح أن المملكة ال�طلم�ة قامت بإدارة اإلقل�م كله �عنا�ة حیث طالبت �حق 
                                                           

 �طلم�ة في برقه: انظرحول الظروف التي أدت إلى تكو�ن مملكة ) 30(

w. otto zur GeschIchte des Zeit des 6. Ptolemaers 

 من المحتمل أن برقه قد رجعت إلى حالتها السا�قة كمقاطعة للمملكة ال�طلم�ة في مصر أثناء الفترة الفاصلة بین الحاكمین.

(31)  Oliverio, Documenti antichi II, pp. 42- 45 No. 2, and SEG IX 70 No. 558. 

(32)    See SEG IX 72, No 368. 

 لمناقشة موضوع اإلقل�م انظر  ) 33(

Rostovtzeff In CAH VII 127 and Jons, The Greek city, pp. 104, 159.  
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األراضي؛ التي لم تمنحها  للمدن كس�اسة ملك�ة األراضي، و�وجد مثال معین على ملك�ة عقار�ة للملكة في 

 المنطقة المح�طة �طل�مثه ، والتي سنتطرق لها أدنى الصفحة.

وتتمیز طلمیثه كعضو في را�طة المدن الخمسة �ممیزات دستور�ة وٕادار�ة معینة مشتركة مع المدن 

حقوق وامت�ازات مت�ادلة لمواطني تلك المدن، بینما تكون ، و�مكن االفتراض أن المدینة فتحت األخرى في اإلقل�م

 .)34(محم�ة من أ�ة انتهاكات من السلطة الملك�ة �التساوي مع المدن األخرى 

�النواحي االقتصاد�ة والثقاف�ة في طلمیثه الهللینست�ة؟ فسنتعمد مرة أخرى و�شكل أما �النس�ة لما یتعلق 

ج مصر، وه�منت مؤسساتها التجار�ة على ر اكت امبراطور�ة ال�طالمة خر على االستنتاج، وٕانه طالما تماسكبی

شرق ال�حر المتوسط، فإن نمو المؤسسات التجار�ة والسكان في المدینة المؤسسة حدیثا مفهوم ضمن�ا من مخطط 

لسكان أنها كانت تشمل مالك العقارات المدینة الطموح، وتنفیذه الفعلي. الشيء الوحید الذي نعلمه عن فئة ا

الزراع�ة في سهل (المرج) الذین اختاروا المشاركة في إدارة المدینة لالستفادة من میزاتها االقتصاد�ة، و�استخدام 

،  وفي تقر�ر دیودورس عن مصطلح المؤرخ (دیودروس الصقلي) في وصفه القور�ني �أن هؤالء كانوا المزارعین

ت فئة السكان كما في أبولون�ا (سوسه) كذلك فئة السكان الثان�ة من حیث األهم�ة وهي فئة حادثة (ثیبرون) شمل

 التجار الذین �سیرون حركة تجارة ال�ضائع من تصدیر واستیراد.

وقد �كون من الفئات وكالء ومق�مین �المدینة للشركات التي تدار  من المراكز التجار�ة المهمة في ال�حر 

و�جب أن �ضاف إلى هذه الفئات من السكان العدد المتزاید من العمال المحلیین  )35(رودسمتوسط مثل جز�رة 

الذین تم توظ�فهم لنقل ال�ضائع في المستودعات، وفي تحمیل وتفر�غ سفن الشحن، و�جب إضافة كذلك أضاف 

السفن والتجار المسافر�ن من میناء آلخر،  أما المجموعة الخاصة  الموظفین المؤقتین مثل ال�حارة وق�اطنة

والمهمة للغا�ة من فئة السكان حتى ولو كانت قلیلة العدد فهي تتكون من ممثلي الحكومة ال�طلم�ة في مصر، 

 وهذه المجموعة تشمل عدد صغیر من الحرس العسكري، وقائدهم، وممثل الملك في اإلدارة المدن�ة (ر�ما لواء)

                                                           
 للمز�د عن العالقات بین المدن والممالك انظر ) 34(

 Rostovtzeff, Social and Economice, I 154. 

 

 حول النموذج الثابت في أعالي ال�حار  موانئ أخرى في رودس في تجارة وسط المتوسط، انظر ) 35(

Ibid pp. 226- 68. 
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جموعة أخرى من المساعدین الذین یؤدون دور موالمدیر المالي ومسئول الضرائب ال�طلمي (ر�ما مدیر أعمال) و 

 في اإلدارة العقارات الملك�ة.

و�مكن في حالة مدینة قور�ني استنتاج مقدار كبیر عن الح�اة الثقاف�ة للمدینة  من عالقتها �مدینة أثینا 

ق.م الفلسفة والعلوم لتزدهر على المرتفعات  اللیب�ة، وفي القرن  الثالث قبل التي أحضرت أثناء القرن الرا�ع 

الم�الد قامت قور�ني بتزو�د االسكندر�ة �المثقفین والعلماء واألد�اء، ومن أوراق البردي المصر�ة �مكن أ�ًضا معرفة 

 .)36(لتحدید في الفیومد القور�نائیین الذین خدموا في الجیوش ال�طلم�ة ثم استقروا �مصر، و�اهو عد ما

جح على هذه، وهو أصال أمر غیر مر وال �مكن إث�ات أن طلمیثه لعبت دوًرا مماثًال  لقور�ني في أمور ك

 ي للفترة الهللینست�ة الم�كرة.�ني في الح�اة الثقاف�ة �مصر تنتمألن مساهمة قور اإلطالق، جزئ�ا 

ة، إحدى المدن العدیدة التي قدمت خدمات على األرجح مدینة تجار�-وعلى العموم ألن طلمیثه كانت 

الستمرار حركة المنتجات الزراع�ة، وال�ضائع المصنعة، ولكن لم تكن إحدى المدن التي كانت متمیزة كمركز 

 للثقافة أو قاعدة عسكر�ة.

 وكانت طلمیثه تقوم بتزو�د التجارة العالم�ة �كل منتجات إقل�م كیر�نا�كا (برقه) تشكل المنتجات لم تكن

 .)37(متنوعة، ولكن كمیتها كانت أح�انا مذهلة

كانت طلمیثه تقوم بتوز�ع منتجات الحبوب والفواكه من المنطقة الساحل�ة المجاورة، وكذلك من سهل 

(المرج) الغني، ولدى طلمیثه المقدرة على الوصول إلى منطقة محصول السلفیوم، إن لم تكن تلك المقدرة أفضل 

ن والعسل، �اإلضافة إلى ذلك طلمیثه محاطة �منطاق تستخدم للرعي وٕانتاج ز�ت الز�تو من مقدرة مدینة قور�ني. و 

كن الوصول إلمدادات األخشاب في ود�ان الجبل األخضر، مثل خشب شجرة  األفاف�ا؛ التي كانت م�كان 

م الهللینست�ة التي تعالم التذكار�ة، والمواد من الفترة م�عیدة مثل سور�ة أما �النس�ة لل تستوردها مصر من أماكن 
                                                           

 انظر خاصة: ) 36(

F. HeichelheIm DieauswartIg Beuolkrung Im PtolemarreIch (KlIo BeIheft XVIII[1925])  pp. 

43, 93-94. 

وحدة زمن�ة لق�اس التار�خ الروماني لوفرة اإلنتاج �شكل كبیر في المدن اإلغر�ق�ة خالل المجاعة التي  أفضل  ) 37(

 Oliverio, DocumentI antichi II, pp. 7-94; SEO . ق.م ... انظر : 326 -330حدثت في �الد الیونان أعوام 

4-5 No. 2)   

 ..Rostovzeff, Social and Economic, I 333وحول إنتاج برقه انظر: 
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، ولكن أص�ح اآلن أكثر توسًعا مما كان عل�ه في مرحلة ا في طلمیثه فنرى تلك األدلة ال تزال ضئیلةالكشف عنه

غة موزونة �سجل حالة سوء الحظ القطع نصب جنائزي یوجد عل�ه نقش �ص� سا�قة من دراسة الموقع ومن أقدم

ونقش التكر�س ل�طل�موس السادس، ونقش التكر�س  )38(موطنها المرأة من بنغزي توفیت في طلمیثه �عیًدا عن

 .)39(الرسینوي الثان�ة

 

 

ومن المرجح أن التكر�س الرسینوي الثان�ة كان المقصود �ه إث�ات أن مدینة (المرج) مشتركة في ع�ادة 

 .)40(م التاليق.م، والتي أص�حت ع�ادة رسم�ة �عد وفاة ارسینوي في العا 270الملكة وتم تأس�س الع�ادة عام 

، و�وجود )41(وأخیًرا فإن تشیید ه�كل أو حتى معبد في طلمیثه لع�ادة حاكم �طلمي هو أمر �مكن توقعه

تار�خ تأس�س المدینة �مكننا و�كل ثقة ر�ط مخططها وش�كة تحصیناتها، و�مكن إرجاع المعبد الصغیر الذي تم 

ى الفترة الهللینست�ة  وألنه من الصعب تصور مدینة م إل1955إزالة الركام وتنظ�فه من قبل مصلحة اآلثار عام 

) من ضمن الم�اني التي XXIIفي مخطط المدینة  28هللینست�ة بدون مسرح فإن إدراج المسرح العلوي (المبنى 

االعت�ار ولكن ألنه لم یتبق  من المبنى إال الشيء القلیل؛ ولذا ال �مكن تأكید تعود للفترة الم�كرة شيء �ستحق 

هذه الفرض�ة  والمبنى الوحید من ضمن الم�اني التي تم التعرف علیها حال�ا، والتي �مكن أن تكون هللینست�ة هو 

 والذي من المحتمل أنه كان الضر�ح الرئ�سي في المدینة الهللینست�ة. 26المبنى رقم 

                                                           
 ,Oliverio, Documenti antichi II 2, pp 257-58 نصب تذكاري لمدفن ألراتا زوجة كال�كران�س (انظر  ) 38(

No. 537 and SEO IX 71, No 362 ( 

 .) p70كالهما كرسا نقوشا أعید استعمالها في تشیید ساحة الصهار�ج في العهود الرومان�ة انظر  ) 39(

في نص النقش الذي تم ترم�مه من قبل أول�فیرو تم منح لقب (فاسیل�ا ارسینوي ث�ا ف�الدلفوس �طل�موس و�ر�ن�كي  ) 40(

 سینوي الثان�ة انظر:ار للمز�د عن أهم�ة ع�ادة الملكة إله الخالص، و 

 

Bevan, HIstory of Egypt, pp. 129- 130 and w. otto, Priestern und temple In hellenistischen 

Agypten II, (1908)  p. 274. 

الكشف عن تمثال من قبل �عثة المعهد الشرقي تم تحدیده على أنه تمثال الملكة كلیو�اترا، له عالقة بهذا االحتمال  ) 41(

 م.1960وقد أشار رئ�س مصلحة اآلثار ج. جودتشایلد إلى الكشف عن تمثال ثاني للملكة ال�طلم�ة عام 
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و�جب التنو�ه في هذا الصدد عن المنحوتات المصر�ة الثالث التي تم الكشف عنها في مبنى قصر 

 .)42(األعمدة والذي �عد من المنازل السكن�ة األكثر شهرة في طلمیثه

ــ وتمثال صغیر من ال�ازلت األخضر ل )بن بندجارتي لـــ (أمنموسو�وجد ثمثال صغیرة من الجرانیت 

ل الملك وكات�ه، وقاعدة  لتمثال صغیر من ال�ازلت األخضر للجنرال (�س) من المحتمل أنه جنرا )هار�وكرات�س(

من دراسة التمثالین األولین، ومن قراءته لنقوشهن الهیروغل�ف�ة أنه  )آلن رون (واستنتج ال�احث  )43((�سمات�ك)

لثالث أو الثاني، ور�ما كانت هناك مستوطنة مصر�ة في موقع طلمیثه، على األرجح في فترة حكم �طل�موس ا

، والذي شید معبد في )هار�وكرات�س(حتى قبل ذلك الوقت، وأنه كانت هناك حام�ة عسكر�ة مرا�طة هناك بإمرة 

، وكذلك قام �ص�انة معبد أقدم من ذلك التار�خ مكرس لنفس اإلله، واسم المستوطنة الموقع مركس لع�ادة أوزر�س

 .)44(�الهیروغل�ف�ة �عني بیت �ستان الطرفاء، وهو اسم مناسب لألهم�ة لدى ع�ادة أوز�ر�س هناك

 .)45(، والذي توصل لنتائج مختلفة تماًماال�احث ج.بوتيوقد تمت دراسة التماثیل الصغیرة الثالث من قبل 

عضو المعهد الشرقي، وهو �میل لالتفاق مع رأي  ز)تشارلز ن�م(ثم إعادة الفحص من قبل ال�احث 

ال�احث (أوتو) الذي راجع مقال ال�احث (ألن رو) وأن التمثال الصغیر (لهار�وكرات�س) �عود تار�خه  لفترة سیتي 

على اآلرجح لفترة حكم (سیتي)، ق.م) و�عتقد أن التمثال الصغیر (ل�سمات�ك) �عود هو اآلخر  663-525(

و�شیر عالوة على ذلك أنه قد تم جمع الدلیل سا�ًقا من قبل المفتش العام في مصلحة اآلثار المصر�ة �األقصر 

(سید لبیب ح�اشي) وهذا الدلیل یبین أن (امنموس بن بندجارتي) �عود لفترة (رمس�س الثاني) وقد تم دفنه في 

 .)46(طی�ة

                                                           
 نشر بواسطة،  ) 42(

Gennaro Pesc under the title "Palazzo-delle colonn" in  Tolemaide di Cirenaica ("monografie 

di archeologia Libica" II[ Roma, 1950]. 

 .Ibid figs, 77, 78, 79-81, 85-87�الترتیب ) 43(

(44)  Alan Rowe, " A history of Ancient CyrenaIca" supplement aux annals sevice du 

antiquites de l' Egypte XII (1948) , pp. 13, 62-76. 

(45) Gennaro Pesca, 11. op. cIt, PP. 70- 75. 

  ) للمز�د حول مراجعة ال�احث (أوتو) 46(

Bibliotheca orientalis VIII (1951) , PP 28-29 

 القاهرة تم ر�طه �فترة حكم رمس�س الثاني.من المعلوم وجود ثالثة تماثیل أخرى ألمنموس، ومنها التمثال الموجود في 



 

 

447 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة

 م2021/  السادسالعدد 

في  ر�ماكل تلك التماثیل بإمكانها إخ�ارنا في طلمیثه عن أماكن متعددة، والتي أحضرت من مصر؛ 

العصر الهللینستي عن طر�ق شخص ما، وهي مكرسة، لع�ادة أوز�ر�س، و�المثل لم تكن ذات أهم�ة كشاهد على 

 وخاصة الموظفین الرسمیین من مصر. د الملكي المتمثل في أفراد المدنالتواج

المصري في النحت في أواخر  ) وحول إح�اء ذلك العرف180 -177ص  زز ما قلناه سلًفا في (صو�ع

خارج غر�ي المدینة توجد آثار ألعمدة معتدلة تتوافق مع العصر الهللینستي في طلمیثه، و�وجد كذلك قبر العهد 

بجالء  یبین )115-113عالي ضخم �مثل عالمة حدود قام بها المفتشون الذین زروا المكان (انظر ص ص 

 الكثیر من النصب التذكار�ة مثل المدافن.

 واآلن لدینا طموح كبیر وحجة للمقارنة �المدافن األخرى في برقه؛ تحتاج إلى �عض المبررات الخاصة.

ینتمي لنفس التقلید  ضر�ح  �مكن للبروج أن �كون فیها معمارفأن �كون أي أمیر تاجر في الفترة التي 

أولئك الذي قاموا ف�ما �عد ببناء أبراج القبور في تدمر ودورا و�ور�وس وهو أمر مشكوك ف�ه وٕاال عائلته، حیث أن 

 قد نتوقع العثور على �قا�ا ه�اكل مماثلة  في أي مكان آخر في برقه.

أما �النس�ة للمحافظین والمسئولین اآلخر�ن؛ منذ بدا�ة الفترة الرومان�ة؛ لم �كن من المتوقع أن �كونوا قد 

 فنوا موتاهم حتى اآلن �عیًدا عن المنزل.د

ومن ثم؛ فإننا على أ�ة حال قد رجعنا مرة أخرى إلى فترة وجدول العائالت المق�مة مثل (ماجاس) الذي 

موس (األخ)، وكذلك �طل�موس أبیون، لوحظ أن النصب مع شخص مثل �طل�موس (األخ) قد أص�ح مثل �طل�

لو لم �كن هناك اعت�ار إضافي واحد. هذه هي حق�قة أن المنطقة التي تقع یبدو أنه �عود إلى تقلید محلي خ�الي 

 م�اشرة في الخارج وٕالى القرب من طلمیثه كانت جزًءا من �طل�موس (األخ) عند وفاة �طل�موس أبیون.

 ).113یوجد عمود نقشي �شهد على استعادة الملك�ة في عهد االمبراطور فسب�ان (انظر ص

مة للملكة الذي ر�ما لم �كن معروًفا، إذ كان النقش �قول  أنه �العظ من األمالككم هو حجم هذا الجزء 

) ثم �اإلمكان ط�قا حصر 68من المعقول أن ینحصر نشاطهم في عدد ثالثة كیلومترات غرب المدینة (انظر ص 

 .)47(الخصیب وجزء من أحراش وتالل الج�ال األخضر يأكثر السهل الساحل

                                                           
 ختالف جل��ا في النموذج الخاص �ساحة الع�ادة في شحات عما هو معروف في طلمیثه.كان اال) 47(
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�ان)، من المعروف أن سالء الملك، واستعادتها تحت حكم (ف�س�كمن قبل و  اخالل الفترة بین إدارته

الممتلكات تم استغاللها من أطراف أخرى في جزء واضح بجالء بواسطة عمل�ة استخراج الحجارة الكبیرة الذي ترك 

لتو�ة البرج �قف على مكعب معزول من الصخور المحل�ة في موقعه األصلي، وفف البرج على قمة حافة غیر م

ا كحد�قة لنظرفي السهل الساحلي، تلفت ا  .)48(عبر ال�حر و�التالي مناس�ة جد�

زء من الملك�ات �القرب من طلمیثه؛ قد �كون ذا أهم�ة كبیرة �النس�ة للح�اة على أ�ة حال فإن وجود ج

 االقتصاد�ة للمدینة في العصر الهللینستي.

كبیرة، كان الموقع في معظم النواحي ممتاًزا، وقد تم تطو�ر  أن تأس�س طلمیثه حقق آماالً الشك في 

األسطول المصري  خطة المدینة �عنا�ة، وكانت دفاعاتها كاف�ة، وكانت أسواق شرق ال�حر المتوسط مفتوحة وأن

، واإلشراف اإلداري، وكان االحت�اج لز�ادة اإلنتاج المحلي متاحة، وفي عهد �طل�موس  یتحكم في الشواطئ

 .س؛ عندما تم تأس�س سالسلة الكیر�نا�كیین (البرقاو�ین) المحلیین بدأت الظروف تتغیر �شكل جذري الساد

وكانت مصر تفقد موقعها كقوة مهمینة في شرقي ال�حر المتوسط، وكانت ممزقة �سبب الخالفات الداخل�ة 

 التي أدت إلى إضعاف إمكاناتها االقتصاد�ة إلى حد كبیر.

) تحل محل مدینة رودس كمركز تجاري على مفترق الطرق شرق المتوسط، وكان كانت (دیلوس

في أراضي  )49(في الحقل الذي یزود أسواق كر�ت و�حر ایجه �المنتجات الرومان�ة مختبئینالمفاوضون الرومان 

�ة إلعادتهم كیر�ني التي كانت تحت االستغالل ثم التخلي عنها معرضة للتهدید �المصادرة وٕاصدار المراس�م الملك

 .)50(إلى اإلنتاج

                                                                                                                                                                                     
Rostovtzeff (The Social and Economic History of the Roman Empire [2d  ed; Oxford 1957] II 

681, n 64) . 

و األبراج تخدم أغراضا أخرى وهي مألوفة مثل أ القالع الداخلي مشید، ومعد للخدمة، وكذلك المدفن، ولكن المشهد) 48(

 .J.H. young, "Studies In South Attica" Hesperia XXV [1956] 122-46 انظر:  عت�قا األجزاء التي في

 حول التجارة الرومان�ة انظر) 49(

J.Hatzfeld, les Trafiquants italiens dans i'orient hellénique (1919) . 

 حول النقوش ذات الصلة �الموضوع في كیر�ني انظر:) 50(

Oliverio Documenti antichi II z, pp. 259-65, No.538 and SEG. IX 8-9, No.5. 
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 أن �عتقد أن حظوظ قد انخفضت في أواخر العصر الهللینستي. في ظل ظروف یجب

أن �سلم  ق.م لكیر�نا�كي (برقه)  ووفًقا للوص�ة 96عندما كان �طل�موس أبیون آخر الملوك قد توفي عام 

حسب التنقیب عن عائدات العصر الروماني، ومع ذلك هناك  )51(ال�الد أیدي الشعب الروماني لیتم وص�ة والده

العدید من الفجوات في معرفتها، منها والتي �مكن من خاللها اإلجا�ة إلى حد كبیر على المالحظات العامة، في 

 ق.م. 31 -96كل ما �مكن أن �قال عن الفترة من 

 یزال هناك العدید من التدابیر قبل عندما ورثت روما كیر�نا�كي (برقه)من خالل �طل�موس أبیون كان ال

روماني في عهد أغسطس، من خالل التجر�ة المر�رة للحرب االجتماع�ة، كان ال یزال غیر واضح أدراج الشعب ال

فوائد السا�قة التي جعلت من رادس) لتحدید اآلثار المترت�ة على تدخلها في الیونان، والوقت الحق خالل حرب (میث

 ث في نها�ة المطاف أن تمر خالل فترة الحرب األهل�ة والصراع بین أعضاء الحكومة الثالث�ة.أتاللوس الثال ور�ثة

 

 

�طل�موس أبیون،  أوجده كانت هناك فرصة ضئیلة لذلك جعلت مجلس الشیوخ �ستجیب للوضع الذي

ن لهذا اإلجراء ، كا)52(والموت �طر�قة حذرة وأعلن أن المدن ذات حكم ذاتي حر تدیر شئونها المحل�ة واإلقل�م�ة

تأثیر على تخل�ص المدن ومنتجي السلع المحتكرة من (ثور�و) التي كانت مستحقة الدفع إلى اإلنتاج إلى التاج، 

ولكن تركها ورا�طه المدن الخمسة مع مجموعة من المشاكل اإلدار�ة التي لم تكن مستمدة  لها، ولم تنظم التعامل، 

بوس) أنا(ا قصة أر�تاف�ال التي استعانت بزع�م قبلي لیبي یدعى حیث كانت النتیجة حالة من الفوضى، فیه

                                                           
 حول محاسن والده في نقش شحات انظر: ) 51(

Oliverio, op. cit. vol. II, pp. 11- 84, No 1, and SEG LX 10 -11, No. 7. 

 انظر �شكل خاص:  ) 52(

Livy Epitomes 70. 

 في العصور الرومان�ة والبیزنط�ة �اإلمكان االعتماد على العمل الرائع الذي قدمه  ) حول تار�خ كیر�نا�كي (برقه

RomaneilIe, La Cirenaica romana, pp. 39- 65. 
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المستبد، و�رى أخر في التقر�ر أن (لوكولوس) جاء لز�ارة  كیر�ني أثناء ال�حث )53(لتخل�ص كیر�ني ابن ن�كرات�س

 .)54(على سفن لمساعدة (سّال) فوجد المدینة في حالة الفوضى واالستبداد، والحروب المتتال�ة

بلوتارخوس، فإن شرح هذه الحادثة لص�اغة قوانین للناس قد تعكس اإلحراج ف�ما یتعلق  وحسب

 �اإلجراءات اإلدار�ة التي وجدت فیها المدن نفسها والتي قد نشأ منها الصراع  الداخلي.

و�المثل فإن حق�قة أن (لوكلوس) في �حثه عن السفن ذهب أوال إلى (كیر�نا�كي) قد �شیر ذلك إلى أنه 

 .)55(لد�ه سبب لتوقع العثور على سفن راكدة ذلك لعدم عملها في التجارة لضعف صادرات التجارة حینهاكان 

ق.م، عندما تم االعتراف �كیر�نا�كي كمقاطعة �عد عام 74لم تتسحن الظروف �الضرورة ماد�ا �عد عام 

 .)56(مع كر�ت في وال�ة واحدة ألول مرة ألهداف اإلدار�ةق.م، حیث ضمت 67

ؤكد أن وجود حكام �عني ان شخص في السلطة كان متاًحا  له تنظ�م شئون المدن؛ ولكن من الم

 جهودهم لم تكن ناجحة دائًما، ومعهم تم استئناف عمل�ة تحصیل الضرائب التي لم تلق ترحیً�ا خاصا �التأكید.

من الواضح أن إحدى المسائل التي أثارت الخالف كانت محاولة من المحافظین الستعادة  كان

 الممتلكات الملك�ة المغتص�ة للشعب الروماني.

مصدر أخر  )57(التفاصیل غیر موجودة، ولكننا نسمع من (س�شرون) أن المحاولة تم التخلي عنها

ث�ة، والترتیب األساسي إلدارة المقاطعة، وأخیرا وضع جان�ا الستمرار االرت�اك �كمن في الصراع بین الحكومة الثال

 ق.م. 44أوال من خالل تعیین مؤقت لكاسیوس كحاكم مؤقت عام 

                                                           
(53)    

(54)  Plutarch Lucullus 2. 3-4. 

�حثه أوضح بجالء نتائج جیدة، ونحن أخبرنا �أنه فقد الكثیر من السفن التي استأجرها في كیر�نا�كي قبل أن یتجه  ) 55(

 ) .Lucullus. 2.5إلى االسكندر�ة �سبب مهاجمته  عن طر�ق القراصنة (

ق.م،  27الفترة �عد عام  ، وهي فقط) الحكام األوائل على درجة كبیرة من الفساد، أقصد الكوا�ستورز (وز�ر المال�ة ) 56(

ور، تنائب البرای ) وكان لها رجل القانون (البرو�راینور ) وال�ة سانتور�ه (تت�ع السناتو ) عندما أص�حت كیر�نا�كي (برقه

 انظر: ) وحول مجموعة القوانین للمؤسسة وٕاداراتها في إقل�م كیر�نا�كي (برقه

J. marquardt, Römische Staats verwaltung I (2d, ed: Leipzig, 1881)  457- 64. 

(57)  Oration on the Agrarian Law 2. 51 
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و�عد ذلك من خالل عمل (أنتوني) الذي جاء للس�طرة على كیر�نا�كي، أعلن في نها�ة المطاف منح 

ظ و�حیي أ�ام د الملك�ة والمنزلة الكبیرة ل�حتف�عی اإلقل�م البنته (كلیو�اترا سیللین)، والتالي أراد بدون شك أن

 �طل�موس (األخ) و�طل�موس أبیون.

إثارة للقلق من ظهور القوات الرومان�ة في المنطقة؛ التي یجب أن تفرض أع�اءها وٕامداداتها لم �كن أقل 

ا�ا  جیوش (بومبي) على المدن أوال في الفترة التي أعقبت موت (بومبي)، عندما جمع (كاتو األصفر) هناك �ق

ق.م؛ عندما قام (أنتوني) بتجهیز أر�ع جحافل   31والتال�ة، ومرة أخرى في السنوات التي س�قت  معركة اكتیوم 

هناك لمجابهة تهدید حركة ضده في وال�ة أفر�ق�ا. ولكن في خضم كل هذه االضطرا�ات تم وضع األسس لعهد 

ور من الركود الذي تراجعت ف�ه شئون المنطقة في نها�ة العصر جدید أكثر استقراًرا وكانت الفرص الجدیدة تتط

 الهللینتسي.

كانت االفتراضات المس�قة المهمة للتغییر هي حمالت (بومبي) في شرق ال�حر المتوسط واالحتالل 

 الروماني لجز�رة (كر�ت)؛ والتي في النها�ة كانت لتهدید القرصنة.

رى لشحن ال�ضائع العاد�ة، و�اإلضافة إلى ذلك فإن توفیر ومن ذلك الوقت ال�حر كان مفتوًحا مرة أخ

ونقل القوات الكبیرة التي نشرتها الحرب األهل�ة شرًقا، یجب أن یوفر فرًصا غیر عاد�ة لكسب أولئك  الذین كانوا 

یب�عون تجارتهم و�ستأجرون السفن، و�قدر ما یتعلق األمر �طلمیثه نفسها فإن الدلیل  على تورطها في هذه 

 لتطورات ال یزال هز�ًال، غیر أن المبرر �عیج و�دل على عدم وعي.ا

جولي إحدى الحقایق  المثیرة لالهتمام التي أبرزتها النقوش الماد�ة تتمثل في أشخاص أقو�اء 

 .)58(وأنطونس

نفس األنواع من األسماء تتكرر في أي مكان آخر في كیر�نا�كا وتوخیرا، وكذلك في المقاطعات الشرق�ة 

، قد �كون لظهور هذه األسماء له دالالت مختلفة، ولكن من )59(رى لالمبراطور�ة، على سبیل  المثال في آس�ااألخ

                                                           
 حول السؤال عن األشخاص: جایوس جولیوس ست�فانوس وفالفیوس انتونیوس، وابن سال، انظر: ) 58(

Oliverio. op. cit vol II 2, pp. 244, No. 486 and 243, No. 482; SEG IX 72, No. 369, and 71, 

No. 361. 

أفراد األسرة في كیر�ني ماركوس أنتونیوس كاسكیلیوس الذي شید هزاز القطع لحوض الم�اه خارج التأس�س البوللو.  ) 59(

�شكل استثنائي كثیر واوفر. و�رجح أنه من أعضاء الحام�ة  ) وهو من األسماء في الدائرة المغطاة في سور توكره (جوي 
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المؤكد أنها �التأكید أساس�ة. هجرة المعتدین أل�ة أغراض م�اشرة من إ�طال�ا جائزة من الجنس�ة الرومان�ة إلى 

. ف�ما یتعلق �الخدمات العسكر�ة االقتصاد�ة واإلدار�ة التي أجر�ت هناك في فترة ما سكان الیونان في كیر�نا�كا

 .)60(قبل معركة اكیتوم وما �عدها

حق�قة مثیرة لالهتمام ف�ما یتعلق بتار�خ ال�طالمة خالل الفترة قید الدراسة، تم استخالصها من دراسة عملة 

؛ )61(یبروس�شكل منقطع حتى عهد االمبراطور ت ؛ والتي بدأت ب�عض المسائل، واستمرت برونز�ة في كیر�نا�كا

تبدو كأنها من طلمیثه قطعة فخار)  -ومن بین العمالت المعدن�ة المخصصة لهذه الفترة قطعة واحداة (االستراكا

جهة االخرى صورة وال معد لل�س مدرج �أعلى الرأس بنقوش (طلمیثه)ة رأس (تا�ك) عملوجه ال نفسها، وعلى

 .)62(تمساح �شكل أسطوري 

(كراكوس) من المحتمل (ب. كاندیوس كراسوس) الذي عرف �صداقته المتینة (لكلیو�اترا) السؤال عن 

هذه الحق�قة؛ كالهما �مظهر خارج في صورة تمساح في الوجه اآلخر من العملة، أخذت ضمن�ا، وهي تمثل نقطة 

 نا�كي تدار أمالكها عن طر�ق ابنه (أنتوني) وهي (كلیو�اترا سلیین).خالف في ذلك العهد عندما كانت كیر�

الممتع في تقد�م العملة في س�اق الحدیث أنها بدون حدود، اكتشاف في آخر الروا�ة االمبراطور�ة حول 

 .(P1 XXXVII A and P.203, No.61)رأس (تا�ك) من طلمیثه 

 

                                                                                                                                                                                     
جولیوس هو فالفیوس جولیوس وس�سنیوس جولیوس، ج. جولیوس �اكولیوس، ج. العسكر�ة للسكان المحلیین الرومان،  و 

 قبل الم�الد، انظر: 11و  22؛ الذي �ظهر للع�ان و�نتمي إلى العهد ما بین ماكیرس�كندوس وج جولیوس 

Oliverio op. cit vol II 2, pp 183- 88 Nos. 225- 26, 235, 248- 49; SEO IX 81- 82, Nos. 

487-88, 497, 508- 9. 

 في آس�ا في ذلك الوقت انظر: ) عند المترجم یوجد مغزى في تار�خ (انتوني ) 60(

Rostovtzeff, SocIal and EconomIs, 11  1007. 

 ,In general BMC Cyrenaica, pp ccii- ccxxviii and Romanelli, La cirenaica romanaانظر  ) 61(

pp 55- 58. 

 وأعید إنتاجها في: ) svoronosوأول مرة تنشر عن طر�ق ( ) العملة موجود في (فینا ) 62(

BMC, Cyrenaica, PI XLL II 10, and discussed on pp CCXX I- CCXX II;  

 .RomanelIi, op. cit, p. 57وانظر كذلك 
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 كتب التراجم وأهمیتها في تأر�خ العالقات الثقاف�ة لبجا�ة مع أقطار العالم اإلسالمي 

 –كتاب عنوان الدرا�ة للغبر�ني أنموذجا  -

 بو�كر زاوي د/ 

 .قسم التار�خ جامعة تلمسان                                               

 الملخص :  

تتوخى هذه المساهمة التنب�ه على الق�مة التار�خ�ة الهامة ألحد أهم أنواع المصادر التار�خ�ة أال وهـي " كتـب 

التراجم"والتي تشكل میزة هامة من میزات الكتا�ة التار�خ�ة اإلسالم�ة خالل العصر الوس�ط، لقـد كـان االهتمـام بهـذا 

نواع الكتا�ة راجعا �األساس إلى ما �سمى ب"علم الرجال" وهـو العلـم الـذي یهـتم �ال�حـث فـي عدالـة الـّرواة النوع من أ

وأصــحاب األســانید  ضــمن علــم الحــدیث، ثــم تطــور االهتمــام �ــه ل�شــمل �ــاقي النخــب العلم�ــة كالفقهــاء والمتصــوفة 

 واألد�اء وغیرهم .

لقـــة �الح�ـــاة الثقاف�ـــة �مفهومهـــا آنذاك،خاصـــة مـــا تعلـــق تحفـــل كتـــب التـــراجم �كـــم هائـــل مـــن المعلومـــات المتع

�التعل�م والمؤسسات العلم�ة و�رامج التدر�س والرحالت نحو األقطار، ومن هذه الزاو�ة تخضع هـذه المسـاهمة كتـاب 

ـــة لحاضـــرة بجا�ـــة مـــع أقطـــار العـــالم  "عنـــوان الدرا�ـــة" للغبر�نـــي كنمـــوذج تحـــاول مـــن خاللـــه رصـــد العالقـــات الثقاف�

 مي .اإلسال

 الكلمات المفتاح�ة: كتب التراجم، بجا�ة، العالم اإلسالمي، الغبر�ني، عنوان الدرا�ة 

Abstract: 

This contribution aims at drawing attention to the important historical value of 

one of the most significant historical references which is the Tarajom books Tarajom  

books is considered a very important feature from the Islamic historical writings 

during the middle ages. The main reason why this type of writings was interesting is 

what was called (Knowledge of men) which is the science that interests in searching 

the justness and fairness of narrators of Hadith Then other categories of elites 

started to get interested in this field such as: Islamic jurists, Sufi and writers.     
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Tarajom and biographies books carry a great deal of information about cultural 

life of that period, especially information about education, educative establishments, 

educative programmes and trips to different places. We have this book (The address 

of diraya - know how) as a sample through which we tend to identify the cultural 

relations of  Bedjaya with other Islamic areas. 

 مقدمة :

جدال في أن كتب التراجم تعد من أبرز مصادر  التـار�خ اإلسـالمي خـالل العصـر الوسـ�ط ، �ـالنظر إلـى  ال

حــول تفاصــیل الحركــة ضــمنته تــراجم العلمــاء مــن معلومــات مــا تتتعلــق �األســاس �، مــاتوفره مــن مــادة علم�ــة ق�مــة 

فهــي أحــد  أهــم المضــان التــي و�ــرامج التــدر�س وطرقــه، فضــال عــن ذلــك  الثقاف�ــة �مختلــف األقطــار ،وحركــة العلــوم 

والرحلــة العلم�ــة لطل�ــة یرجــع إلیهــا فــي دراســة العالقــات الثقاف�ــة بــین الحواضــر واألقطــار ، خصوصــا حركــة العلمــاء 

 �اإلضـافة إلـى اإلشـارات المتعلقـة �حركـة بین العلماء والفقهاء  في مختلف القضـا�ا العلم�ـة ،  العلم، وكذا النقاشات 

 .وتداولها في حلق العلم الكتب والمصنفات 

اجم فــي التــر  ط الضــوء علــى األهم�ــة الكبیــرة لكتــب تأس�ســا علــى مــا ســبق تــأتي هــذه المســاهمة لتحــاول تســل�

العالقات الثقاف�ـة  للمغـرب األوسـط و �الخصـوص بوابتـه الشـرق�ة حاضـرة بجا�ـة مـع أقطـار العـالم اإلسـالمي  دراسة

وفـق مـنهج تـار�خي  بجا�ـة" للغبر�نـي ،،من خالل كتاب "عنوان الدرا�ة ف�من عرف مـن العلمـاء فـي المائـة السـا�عة ب

 التال�ة : من خالل النقاطنجیب من خالله على 

 المفهوم والق�مة التار�خ�ة التراجم:كتب *

 الق�مة التار�خ�ة لكتاب عنوان الدرا�ة *

   .بجا�ة من خالل كتاب عنوان الدرا�ة  لحاضرة  العالقات الخارج�ة*

 التار�خ�ة: : المفهوم والق�مةكتب التراجم أوال : 

تطـول أو تقصـر حسـب أهم�ـة المتـرجم وهـذه السـیرة قـد  التراجم جمع ترجمة وهي سیرة مختصرة لشخص معـین،    

 .1أو تكون بین هذه وذاك حسب ما یراه مؤلف الكتاب وحسب أهم�ة أصحاب التراجم عنده له،

                                                           
 101، مجلة جامعة أهل البیت علیهم السالم، كر�الء، العراق، د ت،ص فاضل جابر ، مصادر التار�خ اإلسالمي وك�ف�ة االعتماد علیها- 1
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النوع من األنواع األدب�ة التـي یتنـاول التعر�ـف �ح�ـاة رجـل أو أكثـر تعر�فـا �طـول  وهي حسب أحد ال�احثین:"ذلك    

أي -أو �قصــر، و�تعمــق أو یبــدو علــى الســطح ت�عــا لحالــة العصــر الــذي كتبــت ف�ــه الترجمــة ،وت�عــا لثقافــة المتــرجم،

مـات التـي تجمعـت ومدى قدرته على رسم صورة كاملة واضحة ودق�قة،من مجموع المعارف والمعلو  -كاتب الترجمة

، أمــا الــدكتور عبــد هللا المــرا�ط الترغــي ف�عطــي تعر�فــا أكثــر دقــة حیــث �قــول أنهــا :"تقــوم علــى 1لد�ــه عــن المتــرجم لــه

تهیئــة ظــروف التعــرف علــى المتــرجم لــه، وٕازالــة حجــب المجهــول التــي تكتنفــه، وذلــك إمــا �عــرض تــار�خي المــ�الد 

هـــا الرجـــل زمانـــا ومكانـــا، وعلمـــا وخطـــة ،وٕامـــا بـــذكر أخ�ـــاره وأحوالـــه والوفـــاة ومحلهمـــا،وذكر الط�قـــة التـــي ینتمـــي إلی

 2ورحالته وأش�اخه وتالمذته ،ونشاطه في التدر�س، والتألیف واإلنتاج األدبي وممارسة الخطط وغیرها

اجـة لقد اهتمت الثقافة اإلسالم�ة بدرجة كبیرة منذ عهودها األولـى �ـالتراجم ،وقـد ظهـرت العنا�ـة بهـذا التـألیف لح    

العلماء المعنیین بتدو�ن الحدیث معرفة لسیر رجال األسانید أو رواة الحدیث،بهدف التحقق من صـدقهم ط�قـا لمـنهج 

،وتمیــزت هــذه الكتــب �الثقــة والدقــة والغنــى �المعلومــات الس�اســ�ة واإلدار�ــة 3"الجــرح والتعــدیل" الــذي ات�عــه المحــدثون 

، وتـأتي مصــداق�ة هــذه الكتــب مــن تأثرهـا �الشــروط التــي وضــعها علمــاء واالقتصـاد�ة واالجتماع�ــة والدین�ــة والثقاف�ــة 

 .4الحدیث وال س�ما إت�اع مؤلفیها لمبدأ "الجرح والتعدیل"

 أنواع كتب التراجم :

فـي ذكـر أصـناف الكتا�ـة  5أوجز وأجاد  الدكتور عبد هللا المرا�ط الترغي في مقدمـة تحق�قـه لكتـاب أعـالم مالقـة     

 المصادر وحصرها في أر�عة أصناف : في هذا النوع من

                                                           
 09، ص 1980محمد عبد الغني حسن، التراجم و السیر،  الط�عة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، مصر،  - 1
لترغي، الط�عة األولى ،دار الغرب ، أعالم مالقة، تقد�م وتخر�ج وتعلیق، عبد السالم المرا�ط اأبي عبد هللا بن عسكر، أبي �كر بن خم�س - 2

 11،مقدمة المحقق ، ص 1999اإلسالمي ،دار األمان للنشر والتوز�ع، بیروت ، لبنان ، 
، علي ز�ان ، المعرفة التار�خ�ة 14،ص 1981هاني العمد ، دراسات في كتب التراجم والسیر ، المؤسسة الصحف�ة األردن�ة، عمان ، األردن،  - 3

في األندلس خالل القرن الخامس هجري/الحادي عشر م�الدي، ماج�ستر في التار�خ الوس�ط، تخصص تار�خ وحضارات �الد األندلس ، إشراف 
 99،ص 2010/2011وة ، قسم التار�خ وعلم اآلثار ، جامعة منتوري ،قسنطینة ، عمارة عال

 101ر، المرجع السابق، ص بفاضل جا - 4
، في حین قسمها محمد عبد الغني حسن إلى :التراجم العامة الجامعة  التراجم حسب 11،12ص ص  ،مقدمة التحقیق لكتاب أعالم مالقةأنظر - 5

التراجم في كتب التار�خ العام، كتب الط�قات وتشمل (ط�قات الصحا�ة ، الفقهاء ،القراء،الحفاظ، المحدثین ، النحاة العصور،التراجم لسنة سنة، 
سن ، المرجع السابق ، ،الشعراء، الصوف�ة، القضاة، األط�اء والفالسفة، )وتوار�خ البلدان وتراجم رجالها ینظر ذلك مفصال عند  محمد عبد الغني ح

 85،ص 1983ة إسماعیل كاشف، مصادر التار�خ اإلسالمي ومناهج ال�حث ف�ه،دار الرائد العر�ي ، بیروت ، لبنان،، سیدوما�عدها40
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الترجمــة العلم�ــة العامــة :وهــي الترجمــة التــي تســتهدف أساســا التعر�ــف �الرجــل فــي إطــار انتمائــه إلــى صــنف -01

العلماء أو ط�قة من ط�قات الممارسین للعلم،ومیزتها أن المؤلـف �سـتقي موادهـا مـن الوثـائق والمصـادر التـي تت�سـر 

 نص الترجمة الوارد في كتب توار�خ الرجال والط�قات وكتب الوف�ات. بین ید�ه، و�مثلها عموما 

الترجمـة البرنامج�ــة:هي الترجمــة التــي �صـوغها الرجــل ألشــ�اخه خاصــة، ف�سـتقي موادهــا مــن مواقفــه الخاصــة، -02

هـذه الترجمـة �شـكل عـام نصـوص الترجمـات الـواردة فـي  ومن معا�شـته للمتـرجم له،ومشـاهداته لـه فـي العموم،وتمثـل

 .3، والمجاري 2والوادي آشي  1والمشیخات كما هو الحال مع برنامج التجیبي ،كتب الفهارس واألث�ات والبرامج

المؤلف ألجل التعر�ـف �الرجـل �اعت�ـاره شـرط النتمائـه إلـى البلـد  : وهي الترجمة التي �صوغهاالترجمة البلدان�ة-03

الذي قامت عل�ه تراجم الكتاب، أو لمجرد إقامته أو مـروره �ـه فقط،وتبنـى الترجمـة هنـا علـى طر�قـة الترجمـة العلم�ـة 

نتمـي إلـى هـذا ، غیر أنه یراعى في ذلك شرط االنتماء إلى البلد المعنـي �ـاألمر، بـذكره والتنصـ�ص عل�ـه ، و�ةالعام

 الصنف كتاب عنوان الدرا�ة للغبر�ني الذي س�أتي الحدیث عنه الحقا 

الترجمــة األدب�ــة : هــي الترجمــة التــي یبنیهــا المؤلــف �قصــد تهیئــة الظــروف لعــرض مــا أنتجــه المتــرجم �ــه مــن  -04

، ر وفاتـه وغیرهــاه أو ذكـنمـاذج أدب�ـة، وال �سـتهدف منهـا تقـد�م معلومـات حـول ظــروف المتـرجم لـه،أو عـرض أحوالـ

 ككتاب قالئد العق�ان للفتح بن خاقان. 

الترجمــة الصــوف�ة:وهو �مثــل الترجمــة التــي �صــوغها المؤلــف �قصــد تقر�ــب المتــرجم �ــه وهــو فــي إطــار انتمائــه -05

ــــى ذكــــر الكرامــــات والمناقــــب،وتعرض ســــلوك المتصــــوف  إلــــى رجــــال التصــــوف أو ممارســــته لــــه،فتركز موادهــــا عل

 .5وكتاب التشوف إلى معرفة رجال التصوف للتادلي  ،4ذلك كتاب ط�قات الصوف�ة للسلميوع�ادته،ومن أمثلة 

وقد لخص الغبر�ني في مقدمة كتا�ه ذلك فقال :"فلذلك اهتم العلماء بـذكر الرجال،واسـتعملوا فـي تمییـز أحـوالهم      

ك مصـادرهم ومـواردهم،وٕان اتفقـت الفكر وال�ال،لیوضحوا سبیل التحمـل، و�بینـوا وسـیلة التوصـل، وقـد اختلفـت فـي ذلـ

ومــنهم مــن ذكــر مــن �عــرف �ــالحفظ  فــي �عــض الوجــوه مقاصــدهم، فمــنهم مــن ذكــر التجــر�ح والتعــدیل فــي المحــدثین،

                                                           
 1981، الدار العر��ة للكتاب ، لیب�ا ، تونس  تحقیق وٕاعداد، عبد الحف�ظ منصور، برنامج التجیبي ، القاسم بن یوسف التجیبي السبتي - 1
ادي آشي ، برنامج ابن جابر الوادي آشي ،تقد�م وتحقیق ، محمد الحبیب الهیلة، جامعة أم القرى ، المملكة شمس الدین محمد بن جابر الو  - 2

 1981العر��ة السعود�ة 
، لبنان ، بیروت الغرب اإلسالمي ، دارحمد أبو األجفان ، الط�عة األولى، مندلسي، برنامج المجاري، تحقیقأبي عبد هللا محمد المجاري األ - 3

1982 
  1986أبي عبد الرحمن السلمي ، ط�قات الصوف�ة، تحقیق نور الدین شر��ة ،  الط�عة الثالثة ،مكت�ة الخانجي ، القاهرة ، - 4
 ابن الز�ات ، التشوف إلى رجال التصوف وأخ�ار أبي الع�اس السبتي ، تحقیق أحمد توفیق، الط�عة الثان�ة ، منشورات كل�ة اآلداب والعلوم - 5

 .1997الر�اط ،  اإلنسان�ة ،
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واإلتقان من المتقدمین، ومنهم من اقتصر على ذكر العلماء المجتهدین ومنهم مـن ذكـر المـؤلفین والمصـنفین،ومنهم 

ذكـر مشـیخته وكـل ذلـك �حصـل من ذكر علمـاء وقتـه،ومنهم مـن اقتصـر علـى  من ذكر الصلحاء والمتعبدین ومنهم

 .1، و�سهل للطالب مراده"اإلفادة

 ثان�ا :الق�مة التار�خ�ة لكتاب عنوان الدرا�ة :

أن یته�ــأ لهــا مــن أبنائهــا مــن �ســجل تفاصــیل حراكهــا  -وهــي تشــهد نهضــة علم�ــة كبیــرة –كــان مــن حــظ بجا�ــة     

العلمي والمشهد الثقافي بها �شكل عام، خالل القرن السا�ع هجري الثالث عشـر مـ�الدي  ،وهـو الشـیخ أبـي الع�ـاس 

ن عـرف مـن العلمـاء الـذي كـان كتا�ـه"عنوان الدرا�ـة فـ�م م)،1304ه/704أحمد بن أحمد بن عبد هللا الغبر�ني (ت 

، بـل ببجا�ـةفي المائة السا�عة ببجا�ة " �حق من أهم المصادر التي وصـلتنا وموضـوع مادتهـا حـول الحركـة العلم�ـة 

 إننا نعدم وجود مصدر  آخر یتحدث حول الح�اة الثقاف�ة ببجا�ة �استثنائه .

ركة التعل�م �حاضـرة بجا�ـة خـالل القـرن لقد قدم الغبر�ني في كتا�ه هذا صورة واضحة حول العلوم والمعارف وح    

فضال عن ما تضمنته التراجم من شذرات �مكن مـن خاللهـا تت�ـع العالقـات الثقاف�ـة لبجا�ـة مـع  م،13السا�ع هجري 

فضــال عــن ذلــك "�عتبــر   ،ولــو �شــكل نســبي ومتفــاوت بــین كــل قطــر مــن األقطــار ،مختلــف أقطــار العــالم اإلســالمي

تــراجم مــن �عـده، حیــث اعتمــدوا عل�ــه فـي الترجمــة لعلمــاء بجا�ـة ونواحیهــا خــالل القــرن الكتـاب مرجعــا هامــا لكتـاب ال

الســا�ع الهجــري، و�عــد الكتــاب أثــرا علم�ــا نف�ســا �كشــف لنــا عــن االزدهــار العلمــي واألدبــي ببجا�ــة خاصــة، والمغــرب 

حركــة التعلــ�م والتــألیف  ، أمــا ق�متــه العلم�ــة فهــي أشــمل " ألن الح�ــاة العلم�ــة والفكر�ــة مــن حیــث2األوســط عامــة "

وك�ف�ـــة ســـیر الـــدروس ومنـــاهج التعلـــ�م وطـــرق التـــدر�س والمقـــررات، وك�ف�ـــة ســـیر الـــدروس ومنـــاهج التعلـــ�م وطـــرق 

التـــدر�س والمقـــرات، هـــي محـــور الكتـــاب  �اإلضـــافة إلـــى حدیثـــه عـــن أمـــاكن التـــدر�س كالمســـاجد والكتاتیـــب والزوا�ـــا 

 .3والحلقات العلم�ة "

 اب عنوان الدرا�ة :منهج الغبر�ني في كت

                                                           
، عنوان الدرا�ة ف�من عرف من العلماء في المائة السا�عة ببجا�ة، تحقیق، محمد بن أبي شنب،  مد بن محمد بن عبد هللا الغبر�نيأبي الع�اس أح - 1

 06، ص 2007الط�عة األولى ،دار ال�صائر للتوز�ع والنشر ، الجزائر ، 
 155ار�خ المغرب واألندلس، ص عبد القادر بو�ا�ة، المؤنس في مصادر ت - 2
م من خالل كتاب عنوان الدرا�ة ف�من عرف من العلماء في المائة 13السعید عق�ة ، الح�اة العلم�ة  والفكر�ة ببجا�ة خالل القرن السا�ع هجري/ - 3

سالمي ، رب األوسط في العصر اإلماج�ستر في التار�خ الوس�ط تخصص حضارة المغ ،م)1304هـ/704الع�اس الغبر�ني (ت السا�عة ببجا�ة ألبي 
 ،2008/2009، قسنطینة ،میر عبد القادر للعلوم اإلسالم�ةقسم التار�خ، كل�ة اآلداب والحضارة اإلسالم�ة، جامعة األإشراف عبد العز�ز ف�اللي، 

 .35ص 
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بّین الغبر�ني في مقدمة كتا�ه منهجه وخطة الكتاب ولندعه یتحدث عن ذلـك قـائال:" ...وٕانـي قـد رأیـت أن أذكـر     

في هذا التقییـد مـن عـرف مـن العلمـاء ببجا�ـة فـي هـذه المائـة السـا�عة التـي نحـن فـي �ق�ـة العشـر الـذي هـو خاتمتهـا 

ها مبــــدأ للمســــرات ، أذكــــر مــــنهم مــــن اشــــتهر ذكــــره  ونبــــل قــــدره، وظهــــرت ختمهــــا هللا �ــــالخیرات ، وجعــــل مــــا �عــــد

جاللته،وعرفت مرتبته في العلم ومكانته، وقد رأیت أن أصل بذكر علماء هـذه المائـة ذكـر الشـیخ أبـي مـدین والشـیخ 

ئــة، ،لقــرب عهــدهم بهــذه الما-رحمهــم هللا ورضــي عــنهم -أبــي علــي المســیلي والفق�ــه أبــي محمــد عبــد الحــق االشــبیلي

ألنهم كانوا في أعقاب المائة السادسة للتبرك بذكرهم ، والنتشار فخرهم، وأبدأ بهـم رضـي هللا عـنهم، ثـم أتلـوهم بـذكر 

مشیختي و أعالم إفادتي ،ثم أتلوهم �من سواهم إلى أن �قـع اإلت�ـان علـى جمـ�عهم رحمهـم هللا وسـمیت هـذا المجمـوع 

صـنف كتـاب عنـوان الدرا�ـة ، و�ذلك �مكننـا أن نُ 1ئة السا�عة ببجا�ة) "(عنوان الدرا�ة ف�من عرف من العلماء في الما

وفق تصنیف عبد هللا المرا�ط الترغي، لكن الغبر�ني سـرعان مـا تجـاوز هـذا الشـرط،  ،ضمن صنف الترجمة البلدان�ة

عنهـا، كمـا هـو وذلـك فـي سـ�اق ذكـر لمشـیخته التـي أخـذ  ولـم �فـدوا إلیهـا  ،وأورد تراجم لعلماء ال ینتمون إلـى بجا�ـة

الحــال فــي ترجمــة أبــو محمــد عبــد المجیــد ابــن أبــي البركــات بــن أبــي الــدن�ا الصــدفي الطرابلســي ونجــده یبــرر ذلــك 

ألنـه لـم �كـن ببجا�ـة لكنـي لقیتـه �حاضـرة إفر�ق�ـة وانتفعـت  قائال:" وهذا الشیخ تعین ذكره وٕان لم یوافق شرط الكتـاب،

، وقــد خلــص أحــد 2الــذین ال �ســوغ اإلخــالل بــذكرهم فــي المشــیخة "وهــو مــن الفضــالء  برؤ�تــه وتبركــت �مشــاهدته،

إلـــى أن الغبر�نـــي "اســـتعمل فـــي  -�عـــد أن اتخـــذ عنـــوان الدرا�ـــة مصـــدرا لدراســـة الحركـــة العلم�ـــة ببجا�ـــة –ال�ـــاحثین 

،  عرضه لمعظم تراجمه أسلو�ا تمیز  �اإلیجاز واالختصار والتركیز، وابتعد عـن السـرد واالسـتطراد وذكـر التفاصـیل

، وهــذا ال ینفــي أنــه 3حیــث اقتصــر علــى ذكــر األحــداث المهمــة فــي ح�ــاة العلمــاء وأهــم إنجــازاتهم العلم�ــة والفكر�ــة "

 استطرد في عدید التراجم في ذكر كرامات العلماء واألول�اء وهذا راجع إلى التوجه الصوفي للغبر�ني. 

 ي من خالل كتاب عنوان الدرا�ة :ثالثا: العالقات الثقاف�ة لحاضرة بجا�ة  مع العالم اإلسالم 

 : اإلشعاع العلمي لعلماء بجا�ة في أقطار العالم اإلسالمي  01

 أ/ ب�الد المشرق 

                                                           
 06،07، المصدر السابق ، ص ص الغبر�ني - 1
 53، المصدر نفسه، ص الغبر�ني - 2
 37،38،المرجع السابق ، ص السعید عق�ة  - 3
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ــم تعز�ــزا لتكو�نــه      الشــك أن الرحلــة إلــى �ــالد المشــرق ، كانــت أحــد أهــم المراحــل التــي �طمــح إلیهــا  طالــب العل

ة كبیرة للمرتحل ، فضال عن المكانـة االجتماع�ـة والعلم�ـة التـي العلمي ،و �النظر إلى ما یتأتى منها من فوائد علم�

 : 1یتبوؤها حین رجوعه،و�مكن حصر األس�اب وراء ارتحال طل�ة العلم المغار�ة إلى المشرق في

*الــدافع الــدیني: و�ــأتي علــى رأس ذلــك حــج بیــت هللا الحرام،وز�ــارة مدینــة رســول هللا صــلى هللا عل�ــه وسلم،�اإلضــافة 

ة بیــت المقــدس �فلســطین ، فوقــوع هــذه األمــاكن المقدســة بــ�الد المشــرق ،ســاهم �شــكل كبیــر فــي اســتقطابها إلــى ز�ــار 

 لطل�ة العلم وغیرهم من شتى األقطار.

*الـدافع العلمــي: شـكلت �ــالد المشـرق خزانــا للنخـب العلم�ــة والعلمـاء فــي مختلـف التخصصــات ففیهـا ظهــر اإلســالم 

هــا انتشـــرت، وقــد كـــان لهــذا الرصــید  الحضـــاري أثــره فــي األعـــداد الكبیــرة مـــن وفیهــا تشــكلت المـــذاهب الفقه�ــة، ومن

 العلماء والفقهاء الذین أنجبتهم ، فإلیهم كانت الرحلة للقراءة والتحصیل وطلب اإلجازة وتحصیل السند. 

�ــالعودة إلــى المعط�ــات العلم�ــة التــي تضــمنها عنــوان الدرا�ــة، نالحــظ أن عــدد المــرتحلین مــن بجا�ــة نحــو �ــالد    

مرتحال ، فقد ارتحـل الفق�ـه أبـو الع�ـاس أحمـد بـن ع�سـى بـن عبـد الـرحمن 15المشرق كان معتبرا ، حیث تم إحصاء

عز الـدین بـن عبـد السـالم،قال الغبر�نـي :" وقـرأ الغماري إلى المشرق من اجل التحصیل العلمي حیث التقى �الشیخ 

، األمــر ینطبــق كــذلك علــى الشــیخ أبــو زكر�ــاء �حــي بــن زكر�ــاء بــن محجو�ــة 2هنــاك وجــد واجتهــد وحصــل وأتقــن"

القرشــي الســط�في الــذي ارتحــل إلــى مصــر "والزم حلقــة الشــیخ أبــي الحســن الحرالــي ، واســتفاد منــه فــي علــم الظــاهر 

،نفــس األمــر مــع الشــیخ أبــو زكر�ــاء �حــي بــن أبــي علــي المشــتهر 3ه الجلــي والكــامن "وال�ــاطن ، وحّصــل مــن هد�ــ

م)،الـــذي ارتحـــل إلـــى �ـــالد المشـــرق "ولقـــي الفضـــالء واألخ�ـــار والمشـــایخ مـــن الفقهـــاء 1214ه/611�ـــالزواوي(ت 

عنــه  ،وعلــى رأســهم الشــیخ أبــو طالــب أحمــد بــن رجــا اللخمــي ،الــذي قــرأ عل�ــه وأخــذ4والمتصــوفة وأهــل طر�ــق الحــق"

،أمــا الشــیخ الفق�ــه 5األصــلین حفظــا وٕاتقانــا، والحــافظ أبــو طــاهر الســلفي  الــذي أخــذ عنــه إعجــاز القــرآن للخطــابي 

ه/إلــى �ــالد المشــرق، �عــد أن حــج بیــت هللا 660أبــوعلي عمــر بــن عبــد المحســن الواجهــاني الصــواف فارتحــل ســنة 

                                                           
ام من بین الدراسات التي اهتمت برصد حراك المغار�ة ب�الد المشرق دراسة ،الحاج ع�فة  ، إسهامات المغار�ة واألندلسیین في مصر و�الد الش - 1

حمید حاج�ات ، قسم التار�خ ،  كل�ة م، دكتوراه في التار�خ الوس�ط ن إشراف عبد ال15-م12من بدا�ة القرن السادس إلى نها�ة القرن التاسع هجري 
-هـ05، عبد الكر�م ش�اب ، علماء المغرب اإلسالمي في �الد الشام خالل القرون 2009،2010العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة ،جامعة الجزائر ، 

لعلوم اإلنسان�ة ، جامعة أبو�كر بلقاید ، تلمسان هـ، دكتوراه في التار�خ الوس�ط ، إشراف مبخوت بودوا�ة، قسم التار�خ ، كل�ة العلوم االجتماع�ة وا08
،2014/2015 

 45الغبر�ني ، المصدر السابق ، ص  - 2
 49،50الغبر�ني ، المصدر نفسه، ص ص  - 3
 62الغبر�ني ، المصدر نفس،ص  - 4
 64الغبر�ني ، المصدر السابق ،ص  - 5
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،واألمـر ینطبـق كـذلك علـى 1ة بـین العامـة والملـوكالحرام، استوطن �الد�ار المصر�ة  وهنـاك ظهـر ونـال مكانـة رف�عـ

ـــد الحـــق  ـــن عب ـــن أحمـــد ب ـــوعلي منصـــور ب ـــول الـــزواوي ، والشـــیخ أب ـــن بهل ـــن م�مـــون ب ـــراه�م ب ـــو إســـحاق إب الشـــیخ أب

المشدالي، حیث كان طلب العلـم وراء ارتحـالهم إلـى �ـالد المشـرق ، وهنـاك التقـوا �الشـیخ عـز الـدین بـن عبـد السـالم 

،وحــرص 3الشــیخ ناصــر الــدین المشــدالي أول مــن أدخــل كتــاب "جــامع األمهــات " البــن الحاجــب ، وقــد كــان 2وغیـره،

الشــیخ أبــوعلي عمــر بــن عــزون الســلمي أثنــا رجوعــه مــن المشــرق علــى جلــب �عــض كتــب المــذهب الحنفــي و"كــان 

 .4یجري أ�حاثهم في مذهب مالك"

، والشـیخ 5كل من أبي نصر فتح بـن عبـد هللا في حین ال �قدم الغبر�ني معلومات ذات ق�مة حول تفاصیل رحلة    

،والشــیخ أبــو تمــ�م م�مــون بــن ج�ــارة بــن خلفــون 6أبــو الع�ــاس أحمــد بــن عثمــان بــن عبــد الج�ــار المتوســي المل�ــاني 

، وأبـو محمـد  عبـد الوهـاب بـن یوسـف بـن عبـد 8،وأبو عبد هللا محمد بن إبراه�م الفهري المشتهر �األصـولي7البردوي 

 .  11، والشیخ أبو علي عمر بن أحمد العمري 10أبو سل�مان داود بن مطهر الوجهاني، والشیخ 9القادر

 ب/ العلماء البجائیون في األندلس :

تــم إحصــاء ســتة علمــاء مــن بجا�ــة تــم ذكــرهم فــي عنــوان الدرا�ــة، ارتحلــوا إلــى األنــدلس، و�بــدو واضــحا الفــرق      

إلـى بجا�ـة (الـذي سـنتحدث عـنهم الحقا)،و�مكننـا أمـام هــذا  الكبیـر بـین أعـداد هـؤالء، وأعـداد المـرتحلین مـن األنـدلس

الواقع أن نر�ط بین هذا العدد الضئیل و�ین الظـروف الس�اسـ�ة الصـع�ة،التي كانـت تع�شـها األنـدلس، مـا تسـبب فـي 

ر النقص الكبیر في المرتحلین إلیها، بل إن األندلسیین وعلى رأسهم أعالمهم وعلمائهم سعوا إلـى الهجـرة إلـى حواضـ

 العدوة عموما، و بجا�ة خصوصا.

                                                           
 92،93نفسه، ص ص  الغبر�ني، - 1
 94،105،106نفسه، ص  الغبر�ني ، - 2
 382، ص  2010للط�ع والنشر والتوز�ع  ،مصر ، عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، دار ابن الجوزي   - 3
 116الغبر�ني ، المصدر السابق ، ص  - 4
 66الغبر�ني ،المصدر نفسه ، ص  - 5
 87الغبر�ني ، نفسه ، ص  - 6
 95نفسه ، ص  - 7
 95نفسه، ص  - 8
 107نفسه، ص  - 9

 121نفسه،ص  - 10
 124نفسه، ص - 11
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�العودة إلى تراجم األعالم المرتحلین إلى األندلس،نالحظ أن الدافع األكبـر أمـا ارتحـال هـؤالء، هـو تـولي �عـض     

المناصــب اإلدار�ــة ولقضــائ�ة �حواضــر العــدوة األندلســ�ة، كمــا هــو الحــال مــع الشــیخ أبــو تمــ�م م�مــون بــن ج�ــارة بــن 

ه)، الــذي ولــي قضــاء بلنســ�ة     والشــیخ أبــو عبــد هللا محمــد بــن إبــراه�م الفهــري المشــتهر 584البردونــي(ت خلفــون 

�األصــولي الــذي ولــي قضــاء  �عــض المــدن، وهنــاك نســج عالقــات مــع القاضــي أبــي الولیــد ابــن رشــد ، وقــد كــان لــه 

ذي حمـل علـى ابـن رشـد الحفیـد  مـا دور كبیر فـي تلطیـف األجـواء بینـه و�ـین الخل�فـة الموحـدي �عقـوب المنصـور،ال

 .1قاله في حادثة الزرافة المشهورة

وقد كانت رحلة الشیخ أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن أبـي �كـر بـن السـطاح، ممیـزة جـدا حیـث أجـازه أبـو    

م،وكــان أول مــن أدخــل كتــاب " األنــوار فــي الجمــع بــین 1212ه615الحســین بــن زرقــون،في ذي القعــدة مــن ســنة 

 .2نتقى واالستذكار"إلى العدوةالم

في حین ال �قدم "عنوان الدرا�ة" معلومات ذات ق�مة حول مجر�ات وتفاصیل رحلة كل مـن علـي بـن نصـر فـتح     

 3بن عبد هللا، وأبو محمد عبد هللا بن حجاج بن یوسف

 ج/ العلماء المرتحلون إلى المغرب األقصى :

تــم إحصــاء خمــس علمــاء مــن علمــاء المغــرب األوســط ارتحلــوا إلــى المغــرب األقصــى ، و�بــدو أن الرحلــة إلــى       

المغرب األقصى كانت من حیث كونه مقرا للخالفة الموحد�ة، و �ـه كرسـي ملكهم،مـع مـا �مثلـه ذلـك مـن اسـتقطاب 

بـو تمـ�م م�مـون بـن ج�ـارة بـن خلفـون للنخب العلم�ة في مختلف المجاالت،كما هو الحال مع الشیخ الفق�ه القاضي أ

البـــردودي ،الـــذي مـــا إن رجـــع مـــن المشـــرق،حتى دخـــل مـــراكش، وهنـــاك لقـــي الخل�فـــة الـــذي واله القضـــاء �األنـــدلس 
،األمـر ینطبـق كـذلك علـى ابـن حمـاد 5،وولي القضاء مستخلفا �مراكش الفق�ه أبو عبـد هللا محمـد بـن إبـراه�م الفهـري 4

،فــي حــین  كــان ســبب ارتحــال أبــو ز�ــد عبــد 6م1210ه/613قضــاء ســال ســنة  الصــنهاجي الــذي أســتدعي لیتــولى

الرح�م بن عمر الیزناتني إلى المغـرب األقصـى مغـایرا للعلمـاء السـا�قین،ف�عد رجوعـه مـن المشـرق ، اسـتوطن مدینـة 

                                                           
 یق صالح الدین الهواري ، تحق، المعجب في تلخ�ص أخ�ار المغرب عبد الواحد المراكشي:بن رشد الحفید  ینظر، وحول محنة ا96نفسه ، ص  - 1

لس، دار الكتب ، نهلة شهاب أحمد ، دراسات في تار�خ المغرب واألند224،225 ، ص ص2006الط�عة األولى ، المكت�ة العصر�ة ، بیروت ،
 وما�عدها 171،ص 2009بیروت  لبنان،  العلم�ة 

 122الغبر�ني ، المصدر السابق ، ص  - 2
 114،ص 66ص  الغبر�ني ، المصدر نفسه، - 3
 95ص  نفسه ،الغبر�ني- 4
 95ص  نفسه الغبر�ني ، - 5
 102الغبر�ني ، ص  - 6
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بجا�ــة حیــث عكــف علــى التــدر�س وكــان محصــال لمــذهب مالــك وألصــول الفقــه ،علــى طر�قــة األقــدمین ومــن أهــل 

تهــاد، و�عــد أن قــام بواج�ــه تجــاه حاضــرة بجا�ــة حیــث "روى عنــه وحصــل مــا یجــب أن �حصــل منــه،رحل إلــى االج

، في حین �قـدم لنـا 1المغرب األقصى واستوطن مدینة فاس،حیث واصل جهده التعل�مي إلى أن توفي بها رحمه هللا 

القســنطیني، الــذي ارتحــل إلــى  كتــاب " عنــوان الدرا�ــة " تفاصــیل هامــة حــول رحلــة الشــیخ أبــو علــي حســن بــن فكــون 

،وكـــــان"من األد�ـــــاء الـــــذین تســـــتظرف 2مراكش،وتقـــــرب مـــــن  الســـــطان الموحـــــدي ، الـــــذي قر�ـــــه منـــــه وأكـــــرم نزلـــــه 

 أخ�ارهم،وتروق أشعارهم، غز�ر النظم والنثر،امتدح بجا�ة فقال :

 لنــــــــــــــاصر�ة ما إن مثـــــــلها بلددع العـــــــــــــراق  و�غداد وشامــــــــــــــــها                         فا

 بـــــــر و�حــــر ومـــــــــــــــــــــــــوج للعیون �ه                         مسارح �ان عنها الهم والنــــــــــكد

 3حیث الهوى والهواء الطلق مجتمع                         حیث الغنى والمنى والع�شة الرغد

 لماء البجائیون بتونس:د/الع

ورد ذكــرهم فـــي نســ�ة العلمــاء المرتحلــون إلــى حاضــرة تــونس قلیلــة جدا،فقـــد تــم إحصــاء مــرتحلین اثنــین فقــط      

،وهـــي نســـ�ة قلیلـــة جـــدا إذا مـــا عرفنـــا أن تـــونس كانـــت تمثـــل أحـــد أكبـــر المراكـــز العلم�ـــة �ـــالمغرب 4عنـــوان الدرا�ـــة

اة حقــا، مــع مــا �مثلــه هــذا العامــل مــن دفــع قــوي لمختلــف أوجــه الح�ــوعاصــمة للدولــة الحفصــ�ة ال اإلســالمي آنــذاك

 و�الخصوص استقطاب العلماء والنخب الفكر�ة . العلم�ة والثقاف�ة

م)متول�ـا خطـة القضــاء 1281ه/680فقـد ارتحـل الفق�ــه أبـو محمـد عبــد الوهـاب بـن یوســف بـن عبـد القــادر (ت     

ــدافع وراء 5صــة وغیرهــابــ�عض المــدن بإفر�ق�ــة حیــث تــولى قضــاء تــوزر و قف ، فــي حــین كانــت االســتزادة العلم�ــة ال

أن قـــرأ ببجا�ـــة" رحـــل إلـــى حاضـــرة إفر�ق�ـــة ولقـــي  ارتحـــال الشـــیخ أبـــو یوســـف الـــزواوي المنجالتـــي إلـــى إفر�ق�ة،ف�عـــد

المشـایخ، والزم الشــیخ اإلمـام أ�ــا عبــد هللا بـن شــعیب، وقــرأ علـى الفق�ــه أبــي الع�ـاس ابــن عجــالن، وقـد كانــت لرحلتــه 

                                                           
 120، ص الغبر�ني - 1
 160، نفسه، ص الغبر�ني - 2
 160نفسه، ص  - 3
 ما ذكره الغبر�ني فقط وٕاال فإننا نعتقد أن العدد أكبر من ذلك �كثیر - 4
 108نفسه، ص  - 5
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العلم�ـة أثــر طیـب علــى بجا�ـة وطل�ــة العلـم بها،ف�عــد رجوعــه إلیهـا "أقــرأ بهـا وظهــر أمـره واشــتهر، وكـان مجلســه مــن 

 1المعتبرة،وكانت تقرأ عل�ه الكتب المذهب�ة،وكان �قوم علیها ق�اما حسنا"المجالس 

 :بجا�ة مركز استقطاب للنخب العالمة �الغرب اإلسالمي . 02

 جال�ة أندلس�ة ذات تأثیر حضاري فاعل:  أ/ 

مـن جهـة ، لقد شـكلت األوضـاع الس�اسـ�ة المترد�ـة التـي عاشـتها �ـالد األنـدلس ،نتیجـة الصـراعات بـین حكامهـا     

والعدوان النصراني مـن جهـة أخـرى ، الـذي حـرص علـى قضـم مـدن وحواضـر األنـدلس الواحـدة تلـو األخـرى ، أكبـر 

دافع سّرع من حركة الهجرة نحو العدوة المغر��ـة، وقـد كانـت بجا�ـة مـن بـین الحواضـر التـي أقبـل لیهـا األندلسـیون ، 

 التي ستدعم نهضتها الحضار�ة. وقد ته�أ لبجا�ة بذلك رافد آخر من الروافد الحضار�ة

الحضور األندلسي ببجا�ة كان ممیزا، وشكل األندلسیون إحدى أهـم ط�قـات المجتمـع البجـائي �ستشـف ذلـك مـن     

، وقـد كـان لهـذا 2التسم�ة التي أطلقها الغبر�ني على الفق�ه أبي �كر بن محرز الذي وصفه برأس الجماعـة األندلسـ�ة

واألندلسیین الوافدین األثر الكبیر في ارتقاء بجا�ـة إلـى مصـاف الحواضـر العلم�ـة التـي تشـع  التفاعل  بین البجائیین

 .3فكرا وثقافة

عالما من علماء األندلس الذین وفدوا إلى بجا�ـة إمـا اسـت�طانا أ مكثـوا بهـا وقتـا  31أورد الغبر�ني تراجم لحوالي     

ال �سـمح �اسـتعراض اإلسـهام الحضـاري لجم�ـع هـؤالء األعـالم محددا ثم انتقلوا إلى حواضر أخرى ،وٕان كان المقام 

 ، فإنا نرى أنه من المفید أن نعرض لنماذج معینة قامت  �أدوار  علم�ة مختلفة :

 أبو مدین شعیب و�دا�ة إشعاع صوفي أندلسي بجائي: * 

م) أحــد أكبــر المتصــوفة الــذین عــرفتهم �ــالد المغــرب علــى مــر 1198هـــ/594�عــد الشــیخ أبــو مــدین شــعیب (ت     

العصــــور،وهو مــــن موالیــــد مدینــــة منتوجــــب إحــــدى قــــرى اشــــبیل�ة،  وفــــد علــــى بجا�ــــة فــــي القــــرن الســــادس هجــــري، 

أمـره ببجا�ـة وارتفـع شـأنه فـي  والستوطنها وفضلها على كثیر من المدن،وكان یرى أنها تعـین علـى الحـالل، فاشـتهر

،و�حفـل "عنـوان الدرا�ـة" بـذكر 4آفاقها، �ما كان �عقده من مجالس مؤثرة، فأخذ الناس �قصـدونه مـن مختلـف األقطـار

                                                           
 122،123نفسه ص ص  - 1
 135ص  المصدر السابق، الغبر�ني ، - 2
،مجلة عصور الجدیدة ، مختبر 20-19مرجع للعالقات الثقاف�ة بین الجزائر واألندلس ، العدد  ، العنوان للغبر�نيعبد الواحد عبد السالم شعیب - 3

 50تار�خ الجزائر ، جامعة وهران ،ص 
 23، عبد الكر�م ش�اب، المرجع السابق، ص 07ص  المصدر السابق، الغبر�ني ، - 4
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ما تأتى لشیخ الشیوخ أبي مدین الغوث من هالـة روح�ـة وعلم�ـة و�بـدو واضـحا أن تلـك المكانـة ترجـع �األسـاس إلـى 

�حیث كان �عقد مجـالس علم�ـة �فّسـر فیهـا كتـاب هللا العز�ـز، و�قـرأ فیهـا  كان مضطلعا ،دوره التعل�مي الكبیر الذي 

،لقــد كــان لمكــوث الشــیخ أبــي مــدین شــعیب 1�عــض الكتــب التــي تحــض علــى الزهــد ككتــاب الرســالة للقشــیري وغیرهــا

فـــي الحركـــة  ببجا�ـــة أثـــره الواضـــح فـــي بـــروز أج�ـــال مـــن المتصـــوفة الـــذین عـــرفتهم بجا�ـــة وســـاهموا مســـاهمة فعالـــة

 .2الصوف�ة �المغرب األوسط

ــاني الشــاطبي (ت �عــد  *    ــز 1300هـــ/ �عــد 699أبــو عبــد هللا محمــد بــن صــالح الكن م) ونشــاط تعل�مــي ممی

 :3ب�حا�ة

  ساهم الشیخ أبو عبد هللا محمد بن صالح الكناني مساهمة فعالة في الحركة التعل�م�ة ببجا�ـة، و�قـدم الغبر�نـي      

معلومــات هامــة وق�مــة حــول النشــاط التعل�مــي الــذي اضــطلع �ــه ،قــال الغبر�نــي عنــه" رحــل إلــى العــدوة  واســتوطن 

بجا�ـــة، ولقـــي المشـــایخ �العـــدوتین، وروى ودرى  و اســـتجاز وأجـــاز، وروى وأقـــرأ، واســـتمتع واســـتنفع �ـــه خلـــق كثیـــر 

لم العر��ة النحو واللغـة واألدب ،ولـه روا�ـة متسـعة رضي هللا عنه،عالم �علم القراءات متقن فیها مجید، وله معرفة �ع

�قـدم الغبر�نـي كـذلك معلومـات هامـة حـول  4في الحـدیث وغیـره، وروایتـه عال�ـة مـن جهـات كثیـرة ، ولـه شـعر حسـن"

مختلف العلوم والكتب التي كان یدرسها حیث �قول "�قرأ كتب العر��ة فیجید وأجـود مـن ذلـك مفصـل الزمخشـري قـرأه 

كــذلك �قرئــه و�جیــد ف�ــه، وتقــرأ عل�ــه دواو�ــن األشــعار تفقهــا كشــعر حبیــب والمتنبــي والمعــري واألشــعار  وأحكمــه وهــو

، فضال عن ذلك �قدم لنا برنامج مشـیخة  الغبر�نـي الملحـق 5الستة وغیر ذلك، وكل ذلك بإتقان وأحكام وجودة وٕایراد

 �العنوان أبرز الكتب التي كان یدرسها في حلق العلم. 

 تب التي قرأها الغبر�ني على الشیخ أبي عبد هللا محمد بن صالح الكنانيجدول : الك

 الصفحة نوعه الكتاب

                                                           
لسیون في الحركة العلم�ة ببجا�ة من خالل كتاب عنوان الدرا�ة، العدد ،عبد القادر بو�ا�ة ، إسهام العلماء األند08،09الغبر�ني ، ص ص  - 1

 206،ص  2015، مجلة عصور الجدیدة، مختبر تار�خ الجزائر، جامعة وهران، 18
م)، والشیخ ابن 1241هـ/638إلى جانب الشیخ أبي مدین شعیب ، استقطبت بجا�ة العدید من المتصوفة أمثال محي الدین بن عر�ي (ت - 2

، ینظر كذلك ، الطاهر 110،113،ص ص ،78م)، ینظر الغبر�ني ، ص 1269هـ/668م) ، والشیخ الششتري (ت 1270هـ/669ین (ت س�ع
الم�الدیین ،نشأته ، ت�اراته، دوره االجتماعي والثقافي والفكري 13و12الهجر�ین /  07و-06بونابي ، التصوف �الجزائر خالل القرنین 

 .2004للط�اعة والنشر والتوز�ع، عین ملیلة ، والس�اسي،ط�ع شركة دار الهدى
خ�ة  �مكن الرجوع إلى الدراسة الق�مة التي أنجزتها األستاذة آس�ا ساحلي حول المشیخة األندلس�ة في بجا�ة ودورها في تنش�ط المعرفة التار�- 3

 نسخة إلكترون�ة ال تتوفر على الب�انات البیبلیوغراف�ة .
 40، المصدر السابق ، ص  الغبر�ني - 4
 42الغبر�ني ، المصدر نفسه، ص  - 5
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الكشاف عن حقائق التنز�ل 
 للزمخشري 

 176 التفسیر

 176 الفقه والحدیث الموطأ
 177 الحدیث جامع اإلمام البخاري 

 180 الفقه مختصر ابن عبد الحكم
 186 التصوف الرسالة للقشیري 

 187 أصول الدین اإلرشاد ألبي المعالي الجو�ني
 187 الحدیث مسند اإلمام أحمد بن حنبل

      

یتضح من خالل الجدول اإلسهامات العلم�ة الكبیرة التـي اضـطلع بهـا الشـیخ محمـد بـن صـالح الكنـاني ببجا�ـة      

التفســـــیر والحـــــدیث والفقـــــه وأصـــــول الـــــدین   ، حیـــــث تعـــــددت الكتـــــب التـــــي كـــــان یدرســـــها ، والتـــــي تنوعـــــت مـــــابین

والتصــوف،وال جــدال أن هــذه األدوار التعل�م�ــة الكبیــرة راجعــة �الدرجــة األســاس إلــى مكوثــه خطی�ــا ومدرســا أز�ــد مــن 

 ثالثین سنة �الجامع األعظم ،فضال عن كونه كان �حوز على عدد من أسانید الكتب .

 حضور مشرقي ضعیف:ب/ 

لمتعـددة الجوانـب التـي شـهدتها بجا�ـة منـذ تأس�سـها علـى عهـد الحمـادیین، األثـر ال�ـارز فـي لقد كان للنهضـة ا      

قــال اإلدر�ســي :" ومدینــة بجا�ــة فــي وقتنــا هــذا مدینــة الغــرب  ،لعدیــد مــن النخــب مــن مختلــف األقطــاراســتقطابها ل

�ـــالد بنـــي حمـــاد ، والســـفن إلیهـــا مقلعـــة ، و بهـــا القوافـــل منحطـــة واألمتعـــة إلیهـــا بـــرا و�حـــرا مجلو�ـــة  األوســـط،وعین

،وال�ضــائع بهــا نافقــة ، وأهلهــا م�اســیر تجــار،  و بهــا مــن الصــناعات والصــناع مــا لــ�س �كثیــر مــن الــ�الد، وأهلهــا 

االزدهـار االقتصـادي لمدینـة بجا�ـة  ، لقـد سـاعد1یجالسون تجار المغرب األقصى وتجار الصحراء وتجار المشـرق "

واستقطابها للغر�اء �مختلف تخصصاتهم، في التطـور الثقـافي و�روزهـا كحاضـرة علم�ـة ، ولـئن شـهدت بجا�ـة توافـدا 

كبیرا لعلماء األندلس والمغر�ین األدنى واألقصى �شكل معتبر ، فإن الغبر�ني احـتفظ لنـا بتـراجم ثـالث مشـارقة زاروا 

 السا�ع الهجري وهم: بجا�ة خالل القرن 

*أبو زكر�اء المرجاني الموصلي :الشیخ الفق�ه الصالح العابد الزاهد الورع الناسك المكاشف، مـن الوافـدین علـى 

بجا�ـــة ، تـــولى الخطا�ـــة والتـــدر�س �مســـجد حمـــل اســـمه �حومـــة اللؤلـــؤة ،" وكـــان یجتمـــع إل�ـــه ف�ـــه األفاضـــل و 

                                                           
 260اإلدر�سي ، نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق ، مكت�ة الثقافة الدین�ة ، مصر ، دت ، ص  - 1
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ب ،و�طلعـون مـن أحوالـه علـى عجائـب وكـل ذلـك مقیـد �الكتـاب الصلحاء والمتعبدون، وكانوا �سمعون منه غرائ

 1والسنة على سنة السلف الصالح رضي هللا عنهم "

*تقــي الــدین الموصــلي : الشــیخ الجلیــل الحكــ�م األمــي ، عــرف عــن الشــیخ أنــه كــان رحالــة لــم یتــرك إقل�مــا مــن 

لصـــوفي ،�مكــوث الشـــیخ أبـــي الحســـن األقــال�م إال وزارهـــا ، وقـــد وفــد علـــى بجا�ـــة ســـائحا ، فــي ذروة إشـــعاعها ا

الحرالي بها، ثم سرعان ما ارتحل منها قاصدا المغرب األقصى ضـمن خطتـه لز�ـارة جم�ـع �ـالد اإلسـالم آنـذاك 
2. 

*أبو الع�اس الجدلي الشر�ف : الشیخ الفق�ه الفاضل المحدث الجدلي الحك�م ، من أصبهان، هـو اآلخـر رحالـة 

العراقین العر�ي و العجمـي، وقـد وفـد علـى بجا�ـة قادمـا إلیهـا مـن إفر�ق�ـة ،  جال �الد المشرق والصین والهند و

حیث حظي هناك بإكرام السلطان الحفصـي المستنصـر، اطلـع الغبر�نـي علـى تقییـد لـه فـي أصـول الـدین محكـم 

 .3اإلیراد ،و�عد بجا�ة ارتحل إلى المغرب األقصى حیث توفي هناك 

 خاتمة:

تضــمنته مــن معلومــات هامــة حــول  تعــد كتــب التــراجم مــن أبــرز مصــادر التــار�خ الثقــافي ، �ــالنظر إلــى مــا 

المالمــح العامــة للفعــل الثقــافي فــي مختلــف الحواضــر ، �اإلضــافة إلــى كونهــا مصــدر مــن مصــادر دراســة العالقــات 

�من عـرف مـن العلمـاء فـي المائـة الخارج�ة للحواضر واألمصار ، وقد أخضعت هذه الدراسة كتـاب عنـوان الدرا�ـة فـ

غـرب األوسـط عت�اره مصـدر مـن مصـادر دراسـة العالقـات الثقاف�ـة الخارج�ـة للم�ا ا�عة ببجا�ة للغبر�ني للدراسة ،الس

الحضــاري الــذي  والــدور مــاء البجــائیین فــي مختلــف األقطــار حیــث تــم تت�ــع حركــة العل و�ــاألخص حاضــرته بجا�ــة

علـى حركـة وٕان كـان ال�حـث قـد ركـز  ،لم�ـة المتعـددة التخصصـاتف النخـب العسـتقطاب مختلـقامت �ه بجا�ـة فـي ا

   .فألننا نعتقد أن ذلك أحد أهم مالمح العالقات الثقاف�ة بین األقطار خالل العصر الوس�طالعلماء من وٕالى بجا�ة 

م، 13هـــ/ 07وقد تجلـى لنـا مـن خـالل ال�حـث المسـتوى الثقـافي الكبیـر الـذي نالتـه مدینـة بجا�ـة خـالل القـرن 

و�كفي للداللة على ذلك استقطابها للنخب العلم�ـة مـن مختلـف أقطـار العـالم اإلسـالمي، وخاصـة األنـدلس التـي وفـد 

 -منها سیدي بومدین شعیب الذي ساهم في تحول مدینة بجا�ة إلى مركز إشعاع روحي كبیر، كمـا وفـد عـدد آخـر 

                                                           
 82الغبر�ني ، المصدر السابق ، ص  - 1
 83،84الغبر�ني ، نفسه، ص ص  - 2
 84،85الغبر�ني ، نفسه، ص ص  - 3
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ورها أنتجت نخب محل�ة بجائ�ة أسـهمت فـي النهضـة العلم�ـة ساهم في الحركة التعل�م�ة، و�التي بد -تضمنه ال�حث

  �العالم اإلسالمي ككل كآل المشذالي وآل الغبر�ني وغیرهم.  

 قائمة المصادر والمراجع:

 المصادر:
حقیق أحمد توفیق، الط�عة ، تأبي الع�اس السبتي، التشوف إلى رجال التصوف وأخ�ار )1997(بن الز�اتا -

 .كل�ة اآلداب والعلوم اإلنسان�ة، الر�اطت ، منشوراالثان�ة
 .والتوز�ع  ،مصرللط�ع والنشر ، المقدمة ، دار ابن الجوزي   )2010(بن خلدون عبد الرحمنا -

م المـرا�ط ، أعالم مالقـة، تقـد�م وتخـر�ج وتعلیـق، عبـد السـال) 1999(بن عسكر أبي عبد هللا بن خم�س أبي �كرا -

 .للنشر والتوز�ع، بیروت ، لبنان دار األمان ،الغرب اإلسالميدار  ،الترغي، الط�عة األولى

 ت ، دختراق اآلفاق، مكت�ة الثقافة الدین�ة، مصر، نزهة المشتاق في ااإلدر�سي -

، الدار العر��ة روٕاعداد، عبد الحف�ظ منصو ، تحقیق ، برنامج التجیبي)1981(القاسم بن یوسفالتجیبي السبتي   -
 .تونس للكتاب، لیب�ا

 الط�عة الثالثة ،مكت�ة الخانجي  ، ط�قات الصوف�ة، تحقیق نور الدین شر��ة ،) 1986(عبد الرحمن السلمي أبو -
 القاهرة 

، عنــوان الدرا�ــة فــ�من عــرف مــن العلمــاء فــي المائــة )2007( الغبر�نــي أبــو الع�ــاس أحمــد بــن محمــد بــن عبــد هللا -

 ر.صائر للتوز�ع والنشر ، الجزائالط�عة األولى ،دار ال�السا�عة ببجا�ة، تحقیق، محمد بن أبي شنب،  

�عـة األولـى ، برنامج المجاري ، تحقیق ، محمد أبو األجفان ، الط) 1982(عبد هللا محمد المجاري األندلسي أبو -

 .، بیروت  لبنان، دار الغرب اإلسالمي

تحقیق صالح الدین الهواري، الط�عة ، المعجب في تلخ�ص أخ�ار المغرب ، )2006(المراكشي عبد الواحد -
 .ولى ، المكت�ة العصر�ة ، بیروتاأل
، برنامج ابن جابر الوادي آشي ،تقد�م وتحقیق ، محمد )1981(شمس الدین محمد بن جابر الوادي آشي -

 رى ، المملكة العر��ة السعود�ة الحبیب الهیلة، جامعة أم الق
 المراجع:

 .م�ة ، بیروت  لبناندراسات في تار�خ المغرب واألندلس ، دار الكتب العل ،) 2009(نهلة شهاب أحمد -
، إسهام العلماء األندلسیون في الحركة العلم�ة ببجا�ة من خـالل كتـاب عنـوان الدرا�ـة، )2015(ربو�ا�ة عبد القاد -

 .تبر تار�خ الجزائر، جامعة وهران، مجلة عصور الجدیدة، مخ18العدد 

، المــؤنس فــي مصــادر تــار�خ المغــرب واألنــدلس، (نســخة إلكترون�ــة ال تتــوفر علــى الب�انــات  عبــد القــادربو�ا�ــة  -

 البیبلیوغراف�ة)
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الم�الدیین ،نشأته ، 13و12الهجر�ین /  07و-06، التصوف �الجزائر خالل القرنین )2004(بونابي الطاهر -
 .اعة والنشر والتوز�ع، عین ملیلةهدى للط�ت�اراته، دوره االجتماعي والثقافي والفكري والس�اسي،ط�ع شركة دار ال

 .دار المعارف، القاهرة، مصر، التراجم و السیر،  الط�عة الثالثة، )1980(حسن محمد عبد الغني -
 ن الخـامس هجري/الحـادي عشـر مـ�الدي، المعرفة التار�خ�ة في األنـدلس خـالل القـر ) 2010/2011(ز�ان علي -

ماج�ستر في التار�خ الوس�ط، تخصص تار�خ وحضـارات �ـالد األنـدلس ، إشـراف عمـارة عـالوة ، قسـم التـار�خ وعلـم 

    .قسنطینةاآلثار  جامعة منتوري 

، المشیخة األندلس�ة في بجا�ة ودورها في تنش�ط المعرفة التار�خ�ة  (نسخة إلكترون�ة ال تتوفر على ساحلي آس�ا -
 البیبلیوغراف�ة) .الب�انات 

هــــ، 08-هــــ05، علمـــاء المغـــرب اإلســـالمي فـــي �ـــالد الشـــام خـــالل القـــرون .)2014/2015(شـــ�اب عبـــد الكـــر�م -

دكتــوراه فـــي التـــار�خ الوســـ�ط ، إشـــراف مبخـــوت بودوا�ـــة، قســم التـــار�خ كل�ـــة العلـــوم االجتماع�ـــة والعلـــوم اإلنســـان�ة ، 

 جامعة أبو �كر بلقاید ، تلمسان 

-19العــدد  ، العنــوان للغبر�نــي مرجــع للعالقــات الثقاف�ــة بــین الجزائــر واألنــدلس ،عبــد الســالم شــعیبعبــد الواحــد  -

 مختبر تار�خ الجزائر ، جامعة وهران. ،،مجلة عصور الجدیدة 20

م مـــن خـــالل 13، الح�ـــاة العلم�ـــة  والفكر�ـــة ببجا�ـــة خـــالل القـــرن الســـا�ع هجـــري/ .)2008/2009(عق�ــة الســـعید -

م) 1304هــ/704را�ة ف�من عرف من العلماء في المائة السا�عة ببجا�ة ألبـي الع�ـاس الغبر�نـي (ت كتاب عنوان الد

، إشـــراف عبـــد العز�ـــز المغـــرب األوســـط فـــي العصـــر اإلســـالميماج�ســـتر فـــي التـــار�خ الوســـ�ط تخصـــص حضـــارة  ،

 .قسنطینة  للعلوم اإلسالم�ة ،ادر قسم التار�خ، كل�ة اآلداب والحضارة اإلسالم�ة، جامعة األمیر عبد الق ،ف�اللي

   الصحف�ة األردن�ة، عمان ، األردن، دراسات في كتب التراجم والسیر ، المؤسسة )1981(العمد هاني -

، إســهامات المغار�ــة واألندلســیین فــي مصــر و�ــالد الشــام مــن بدا�ــة القــرن الســادس  )2009،2010(ع�فــة الحــاج -

توراه في التار�خ الوس�ط  إشراف عبـد الحمیـد حاج�ـات ، قسـم التـار�خ م، دك15-م12إلى نها�ة القرن التاسع هجري 

   .،جامعة الجزائر ،  كل�ة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة

، مصادر التار�خ اإلسالمي وك�ف�ة االعتماد علیها، مجلة جامعة أهل البیـت علـیهم السـالم، كـر�الء، فاضل جابر -

 العراق، د ت.

ر الرائــد العر�ــي ، بیــروت ، دا ، مصــادر التــار�خ اإلســالمي ومنــاهج ال�حــث ف�ــه،)1983(ســماعیلإكاشــف ســیدة  -

 .لبنان

 



 

 481 

 المجلة العلمیة للدراسات التاریخیة والحضاریة
 م2021/  السادسالعدد 

 شهر رمضان ص�امفي المور�س�كیون محنة 
 أعداد 

 أ.م.د قاسم عبد سعدون الحسیني 
 جامعة م�سان / كل�ة التر��ة قسم التار�خ جمهور�ة العراق /

07806747806  
 

م ، و�عد أّن حقق األس�ان 1492ه/897لبثت الس�اسة االس�ان�ة ِعقَب سقوط غرناطة ، بید األس�ان سنة 

أعظم أمانیهم القوم�ة بإنهاء الحكم اإلسالمي في األندلس ، كرست السلطات األس�ان�ة جهودها كافة 

�ا النصران�ة  متخذة لتحقیق مشروعها الس�اسي المتمثل �القضاء على اإلسالم وٕانهاء وجوده في اس�ان

الق�ام �حمالت ت�شیر�ة لتنصیر المسلمین المق�مین في اس�ان�ا ، ا وقد  رافقهاوٕاجراءات قمع�ة  أسالیب

سعت الس�اسة االس�ان�ة أّن تس�غ محاوالتها لتنصیر المسلمین واألمل في تعا�شهم مع النصارى األس�ان ، 

طوعي، فأخذت في تحو�ر العهود والنصوص التي  واالنسجام معهم واعتناق الد�انة النصران�ة �شكل

تضمنتها معاهدة التسل�م وتعدیلها وتفسیرها �طر�ق التعسف والتحكم، ثم العمل على خرقها نصًا فنصًا ، 

إال أن هذِه الس�اسة قد فشلت في تحقیق الهدف المنشود من إتخاذها ، لذلك لجأت السلطات اإلس�ان�ة 

ظلم �حق المسلمین المور�س�كیون ظنًا منها أنها قادرة على سلخهم من اقصى درجات التعسف وال إت�اع

على  وواظبواهو�تهم وعقیدتهم الدین�ة ، إال أن المور�س�كیون اثبتوا عكس ذلك فتمسكوا بدینهم اإلسالمي 

 اإلجراءاتفروض اإلسالم الخمسة ال س�ما ص�ام شهر رمضان ، متحدین  وأداءإح�اء الشعائر الدین�ة ، 

 عسف�ة التي تتخذها السلطات االس�ان�ة �حقهم .الت
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The plight of the Moors in fasting 

Ramadan month 

 After the fall of Granada, Spanish politics resided in the hands of the 

Spaniards in 897 AH / 1492 CE, and after the Spaniards had achieved their 

greatest national aspirations to end Islamic rule in Andalusia, the Spanish 

authorities devoted all their efforts to achieving their political project of 

eliminating Islam and ending its presence in Christian Spain by adopting 

repressive methods and measures that punctuated them. Carrying out 

missionary campaigns to evangelize Muslims residing in Spain, a Spanish 

policy has sought to bestow its attempts to evangelize Muslims and hope for 

coexistence with the Spanish Christians, harmony with them, and voluntary 

embrace of the Christian religion, so it has taken to alter the covenants and 

texts contained in the extradition treaty, amending and interpreting them by 

means of arbitrariness and control, then Work to violate it text by text, but this 

policy has failed to achieve the desired goal of taking it. Therefore, the Spanish 

authorities resorted to the utmost degrees of abuse and injustice against the 

Mauritanian Muslims, thinking that they are able to strip them of their identity 

and religious belief, but the Mexicans proved otherwise and adhered to their 

religion They are obligated to revive religious rituals, and to perform the five 

duties of Islam, especially fasting a month Ramadan, defying the arbitrary 

measures taken by the Spanish authorities against them. 

 

 

 

 لمقدمة ا
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حقق األس�ان  و�عد أنّ  م ،1492ه/897، بید األس�ان سنة 1سقوط غرناطة ِعقبَ لبثت الس�اسة االس�ان�ة 

�ان�ة جهودها كافة أعظم أمانیهم القوم�ة بإنهاء الحكم اإلسالمي في األندلس ، كرست السلطات األس

الس�اسي المتمثل �القضاء على اإلسالم في اس�ان�ا النصران�ة ، وألجل ذلك عملت  لتحقیق مشروعها

الحكومات اإلس�ان�ة الق�ام �حمالت ت�شیر�ة لتنصیر المسلمین المق�مین في اس�ان�ا ، األمر الذي لم یتم 

فیل �أّن �فرض ، وأهملُه المفاوض األس�اني ظنًا منُه أنَّ الزمن ك 2التطرق لُه في معاهدة تسل�م غرناطة

على المسلمین الخاضعین للحكم األس�اني أسوأ من الوضع الذي أٌعترف لهم �ِه في معاهدة التسل�م، وقد 

سعت الس�اسة االس�ان�ة أّن تس�غ محاوالتها لتنصیر المسلمین واألمل في تعا�شهم مع النصارى األس�ان ، 

فأخذت في تحو�ر العهود والنصوص التي واالنسجام معهم واعتناق الد�انة النصران�ة �شكل طوعي، 

،  3تضمنتها معاهدة التسل�م وتعدیلها وتفسیرها �طر�ق التعسف والتحكم، ثم العمل على خرقها نصًا فنصاً 

إذ كانت السلطات األس�ان�ة حر�صة على أّن تكون اس�ان�ا دولة كاثول�ك�ة المذهب ال تتسع ألصحاب 

، وألجل ذلك بدأت المحاوالت 4یین من أصحاب المذاهب األخرى الد�انات األخرى ، بل ال تتسع للمس�ح

 . 5  بتنصیر من ت�قى من المسلمین بوسائل متعددة

شددت السلطات األس�ان�ة الضغط على مسلمي األندلس ، وأخذ االعتقال والتعذیب �طأ الجم�ع  

مسلمین ، وأص�ح الوضع كخطوة إلج�ارهم لترك الدین اإلسالمي واعتناق النصران�ة ، فتدهورت أحوال ال

العام ینذر �الخطر و�ات یلوح في األفق إعالن ثورة ضد السلطات األس�ان�ة ، فاندلعت الثورة األندلس�ة 

                                                 
مدینة �األندلس بینها و�ین وادي آش أر�عون م�ًال وهي من مدن البیرة ، وهي محدثة من أ�ام  غرناطة : 1

فخلت وانتقل أهلها إلى غرناطة . ینظر : الحموي ،  الثوار �األندلس  وٕانما كانت المدینة المقصودة إلبیرة
 . 45؛ الحمیري ، الروض المعطار ، ص 372-371/ 2معجم البلدان ، 

؛ المقري ،  54للمز�د من المعلومات ومعرفة شروط هذِه المعاهدة ینظر : مجهول ، نبذة العصر ، ص 2
؛ حتاملة ، األندلس التار�خ  230-229؛ عنان ، نها�ة اإلسالم ، ص 526-4/525نفح الطیب ، 
 . 67-65؛ الكتاني ، ان�عاث  اإلسالم ، ص 625والحضارة ، ص

عنان ، نها�ة األندلس ، ؛  26؛ لونغاس ، ح�اة المور�سكیین ، ص 54مجهول ، نبذة العصر ، ص  3
 .  298ص

 .  1/15براتشینا ، المور�سكیون االس�ان  4
 . 110؛ �شتاوي ، األندلسیون المواركة ، ص 72الكتاني ، ان�عاث  اإلسالم ، ص 5
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، كان من نتائجها أّن فشلت هذِه الثورة وقمعت �شدة من قبل السلطات  6م1499ه/ 905األولى سنة 

م الذي ُخیر ف�ِه 1502ه/ 908شهیر سنة األس�ان�ة ، وأصدرت الملكة إیزاب�ال مرسوم التنصیر ال

، لذا لم �كن أمام ال�عض خ�ارًا سوى  7المسلمون بین اعتناق النصران�ة أو الرحیل عن أرض اس�ان�ا

،  8التظاهر �اعتناق الد�انة النصران�ة ولو �الظاهر ، وممارسة العادات والتقالید والشعائر اإلسالم�ة سراً 

، علمًا إنَّ كلمة  9الء المسلمین مصطلح المورس�كیون أي النصارى الجددومنُذ تلك اللحظة أطلق على هؤ 

النصران�ة إال أنَّ السلطات األس�ان�ة  رغم تظاهر المسلمین �اعتناق، 10مورو كلمة تصغیر تستخدم للتحقیر

وحددت السلطات األس�ان�ة كل  11شرعت �اضطهادهم والتنكیل بهم عن طر�ق محاكم التفت�ش األس�ان�ة

مارسة العادات والتقالید اإلسالم�ة فأنُه �كون محاطًا بتطبیق فرائض الدین اإلسالمي أو ممن �قوم 

 . �الشبهات وُ�طارد من قبل عمال محاكم التفت�ش األس�ان�ة

 

 
                                                 

 وما�عدها . 113�شتاوي ، األندلسیون المواركة ، ص 6
 .  35؛ طه ، حركة المقاومة العر��ة ، ص 43یین ، صلونغاس ، ح�اة المور�سك  7
 . 307السامرائي وآخرون ، تار�خ العرب ، ص 8
قشتیلیو ،  ؛  150كارد�اك ، المور�سكیون األندلسیون ، صحول مفهوم مصطلح المور�سكیین ینظر :  9

 . 25ة ، ص ؛ الحا�ك ، الدراسات المور�سك� 19المور�سكیون ، ص
؛ عبد الكر�م ،  16؛ �شتاوي ، األندلسیون المواركة ،ص78الكتاني، ان�عاث  اإلسالم ، ص 10

   8-6صالمور�سكیون،
ُ�عد إنشاء هذه المحاكم جزءًا من  الحركة اإلصالح�ة التي قادها ال�ا�ا  محاكم التفت�ش االس�ان�ة : 11

م) ، إذ أمر هذا ال�ا�ا خادمته الملكة إیزاب�ال بتأس�س  1241م _ Gregory xi )1148 كر�كوري التاسع
محكمة تفت�ش تأتمر بإمرته ، ولكن تعصب هذه الملكة وكرهها للدین اإلسالمي قد دفعها إلى رفض هذا 

 لذلك لم یجد ال�ا�ا س�كستوس،  األمر،ألنها كانت تر�د تأس�س محكمة تفت�ش تأتمر بإمرتها ال بإمرة ال�ا�ا
، مفرًا من الموافقة على طلب الملكة إیزاب�ال بإقامة محكمة  م) 1487م _Sixtus IV )1471الرا�ع 

م ، و�تشكیل هذه 1478ه الموافق تشر�ن الثاني /  883تفت�ش قشتال�ة في شهر ذي الحجة عام 
ئف ، المحكمة على ارض قشتالة بدأت معاناة المورس�كیین على ید عمال هذه المحاكم . ینظر : را

  .  254وتذكروا من األندلس ، ص
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 محاكم التفت�ش االس�ان�ة ثمن العقیدة الدین�ة  .

في  ُذكراعتمادا على ما التي تناولت ح�اة المور�س�كیین الدین�ة  دلت األ�حاث والدراسات التار�خ�ة 

المراس�م الملك�ة التي  ، وكثرة أن المور�س�كیون رغم ظروفهم الصع�ة  محاضر محاكم التفت�ش االس�ان�ة ،

إال أنهم ظلوا هو�تهم الدین�ة والقضاء على شخصیتهم اإلسالم�ة ،  إنهاءصدرت ضدهم والتي تستهدف 

عاشوا �شكل ممیز اختلف عن ما كان سائد في اس�ان�ا األمر الذي ، و متمسكین �م�ادئ دینهم اإلسالمي 

تسبب في نقمة المجتمع االس�اني آنذاك على اإلسالم والمسلمین في اس�ان�ا ، إذ شكل ص�ام شهر 

 ت�ش االس�ان�ة . كیین في معظم القضا�ا التي حققت فیها محاكم التفرمضان أحد التهم الموجهة للمورس�

 الدین�ة ، الع�ادات األكثر رسوخًا في ح�ات المور�س�كیینص�ام شهر رمضان واحدًا من ُ�عد     

اإلسالم�ة إذ حافَظ المور�س�كیون على ص�ام هذا الشهر الفضیل، والتزموا  لهو�تهموصاَر سمة ممیزة 

هذا الشهر  غم ذلك فكثیرًا ما تسبب، ور �أحكامِه ، وكانوا ینتظرونه بترقب شدید، و�فرحون �قدومِه 

اإلسالم�ة األكثر ارت�اطًا  �محاكمة عدد كبیر منهم  فقد كان هذا الشهر �ال أدنى شك هو شهر الع�ادة

،  �ص�غة خاصة�سط�غ �حافظ عل�ِه  فمنإسالم�ة مهمة  فر�ضة، إضافة إلى كونه 12�ح�اتهم الدین�ة

، فص�ام شهر رمضان یرتكز أساسًا على االمتناع عن الطعام والشراب  تجعله یتمیز �ملمح إسالمي ممیز

 . 13واالبتعاد عن المحرمات، والمحافظة على ذلك من الفجر إلى اللیل

 من خاللدورًا مهمًا في توع�ة المور�س�كیین وترسیخ العقیدة اإلسالم�ة  14ألدب االلخم�ادو كان  

وما لص�ام هذا الشهر الفضیل من أهم�ة كبرى ، وقد ، مكانة شهر رمضان في نفوس المسلمین ب�ان 

: (( وشهر رمضان �ا أخواني هو شهر طهارة األجساد من الذنوب طهارة كاملة ،  تجسد ذلك �القول 

وهو شهر الخیر والغفران واالمتنان من هللا ، وهو شهر إعانة الفقراء ، وٕاكرام الضیف وشهر تفتح ف�ِه 

                                                 
 .  66أر�نال ، محاكم التفت�ش ، ص 12
 . 66أر�نال ، محاكم التفت�ش ، ص 13
جل أس�كیون من �هي تحر�ف اس�اني لكلمة األعجم�ة  ، وهي اللغة التي ابتدعها المور االلخم�ادو :  14

الحفاظ على نسخ القرآن الكر�م وتراثهم اإلسالمي ، وللمز�د من المعلومات ینظر : عنان ، نها�ة األندلس 
 17سراج الدین ، التراث المور�سكي ، ص وما�عدها ؛ 17ر�ناو ، اللغة األعجم�ة ، ص؛  474، ص

   .وما�عدها 
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، و�وضح لنا أدب االلخم�ادو كیف كان المور�س�كي �علم أخاه 15لنیران ...))الجنات وتغلق أبواب ا أبواب

األمر الذي یجسده مخطوط الخم�ادو  أن �عمل  شهر رمضان ، وكیف �غتنمُه وماذا یجب عل�ه استق�ال

تصوم جوارحكم عن  علینا شهر رمضان المعظم یجب أنّ  (( أیها اإلخوة األح�اب عندما یهلُ  �القول:

تشكروا نعمة هللا عل�كم ، وأن تقوموا  و�جب عل�كم أنّ  ، الذنوب والخطا�ا كما تصوم �طونكم عن الطعام

لیله مصلین كما تقضوا نهاره صائمین)) . وهناك نص آخر في نفس المصدر �قول : (( ع�اد هللا ...، 

ع�اده �الجزاء العظ�م ومغفرة الذنوب والعتق من اغتنموا هذا الشهر فهو شهر عند هللا عظ�م وعد هللا ف�ِه 

وفي نص آخر ورد ذكر ص�ام شهر رمضان �القول : (( ال �فهمنَّ أحد أنَّ الص�ام مجرد  . 16 النار))

امتناع اإلنسان عن األكل والشرب وجماع الزوجة ، بل عل�ِه أنَّ �علم بوجوب ص�ام عین�ِه ولسانِه وسمعِه 

ولم �كتِف النص عند هذا الحد بل شرح ك�ف�ة ص�ام الفرد المسلم قائًال :  17جوارح))و�د�ِه ورجل�ِه وسائر ال

(( وعل�ك أنَّ تعلم أنَّ ص�ام العینین هو إال تنظر بهما إلى حرام ،وٕاال تنظر إلى مسلم أو مسلمة �عین 

ب الغی�ة والنم�مة تتجن واللغو وأنّ  تمتنع عن الكذبِ  الكبر أو االحتقار أو التهدید ، وصوم اللسان هو أنّ 

، وص�ام الیدین  السوء أو التصنت على الخلقِ  حش القول ، وص�ام السمع هو إال تستعمله في سماعِ وفُ 

هو إال تمدهما ألذى أحد من المؤمنین ، وٕاال تأخذ بهما ما ل�س من حقك ، وأّن تستعملهما في إرضاء هللا 

 یتضح.  18وال تستعملهما إال ف�ما یرضي هللا)) ،تعالى ، وص�ام القدمین هو إال تمشي بهما لتضر أحدا

مما تقدم أنَّ المور�س�كیین كانوا ملتزمین التزامًا كبیرًا في ص�ام شهر رمضان ، مؤكدین على ص�ام 

، وهذا دلیل على التزامهم بتعال�م الدین ارتكاب المحرمات  البتعاد عن المعص�ة ، والترفع عنالجوارح وا

 . اإلسالمي وتطبیق شر�عة اإلسالم المحمدي األصیل 

                                                 
، مكت�ة مدر�د 5223خطوط رقم ، �االعتماد على الم 160عبد اللطیف ، الهو�ة اإلسالم�ة ، ص 15

 .32الوطن�ة رقم 
، مكت�ة 5223، �االعتماد على المخطوط رقم   161 -160عبد اللطیف ، الهو�ة اإلسالم�ة ، ص 16

 .32مدر�د الوطن�ة رقم 
، مكت�ة مدر�د 5223، �االعتماد على المخطوط رقم  161عبد اللطیف ، الهو�ة اإلسالم�ة ، ص 17

 .32الوطن�ة رقم 
، مكت�ة مدر�د 5223، �االعتماد على المخطوط رقم  161عبد اللطیف ، الهو�ة اإلسالم�ة ، ص 18

 .32الوطن�ة رقم 
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حتى انتهاء ص�ام هذا ق�ة الهالل ص�ام شهر رمضان بدءًا من مراي تبدأ معاناة المور�س�كیون ف  

لجواس�س الشهر الفضیل ، إذ شكلت مراق�ة الهالل مهمة صع�ة ومحفوفة �المخاطر ، نظرًا النتشار ا

فاعلها  والوشاة الذین یتر�صون �كل الحركات التي �قوم بها المور�س�كیون ، ال س�ما هذِه التي توحي �أنَّ 

ل و�تناقشون ف�ما بینهم رتفعة لیتمكنوا من مشاهدة الهالأماكن مكان المور�س�كیون یذهبون إلى  إذمسلم ، 

حفلت سجالت محاكم التفت�ش وقد  الذي تسبب �محاكمة عدد ل�س �القلیل منهم ، األمر، حول رؤ�تهِ 

في عام  أنَّ  یذكرإذ االس�ان�ة بوثائق كثیرة حول رؤ�ة هالل شهر رمضان ، أو ص�ام هذا الشهر الفضیل 

ألنهم خرجوا إلى أماكن الفضاء لرؤ�ة هالل ،  19م ، تم الق�ض على سكان نصف قر�ة مسالته1570

السكان إلى جماعات متفرقة و�دأت  ضان ، ولما دار جدل حول ظهور الهالل من عدمِه ، أنقسمَ شهر رم

كل جماعة تدافع عن موقفها �صوٍت عاٍل و�التالي علمت السلطات �ما حدث وأمرت بإلقاء الق�ض 

 . 20حاكمتهمـــــــجن استعدادًا لمــــــــهم في الســـــ، وزج یهمــــعل

ش االس�ان�ة عددًا من القضا�ا والتهم التي تتجسد فیها محاولة المور�س�كیون رؤ�ة سجلت محاكم التفت�

سیدة مور�س�ك�ة  نصت على أنْ  هذِه المحاكمالت ــــــــــفي سج لى وث�قةــــــــــــُعثر ع هالل شهر رمضان ، إذ

الل ، ــــــــــــرؤ�ة الهــــــــــــي تتشوق لــــــــــــ�ض علیها وهــــــــــ، تم الق Maria de Aligeraتدعى مار�ا دي الیخیر 

تخص شاب ُیدعى فرانس�كیو  على وث�قة السجالت أ�ضاً في وُعثَر  . 21ص�ام شهر رمضانـــــدأ بــــــــــلتب

، الذي كان �صوم شهر رمضان كامًال ، وتم التبل�غ عل�ه من قبل  Francisco Cordobeالقرطبي 

�ه إلى محكمة التفت�ش و�دأ  عل�ِه وجيءَ  �ضَّ و�خفي إسالمه علیهم  فقُ ، مسلم  جیرانه ، �عد أّن عرفوا �أنهُ 

 تكتمَّ  وأنهُ بإسالمِه  إال أّنُه لم �ستطع تحمل التعذیب فأعترفَ ، في �ادئ األمر إسالمه  وأنكرَ  التحقیق معهُ 

 في شهر رمضان عرض عل�هِ كثیرًا ما كانت تُ و �صوم شهر رمضان ،  هُ ، وأنَّ  عل�ِه خوفًا من افتضاح أمرهِ 

أنَُّه  ، أوأنَُّه فاقدًا للشه�ة لتناول طعام الغداء إال أنه یرفض ذلك �حجج متعددة منها : دعوات من جیرانِه 

الدعوات ل�ست للتعبیر عن حب الجیران لفرانس�كیو  و�بدو أن هذهِ .  22أكل قبل قلیل في مكاٍن آخر

                                                 
 لم أجد تعر�فًا لها في كتب البلدان . 19
 . 66أر�نال ، محاكم التفت�ش ، ص 20
 . 66أر�نال ، محاكم التفت�ش ، ص 21
 .  25، ص المور�سكیون األندلسیون كارد�اك ،  22
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كشف أمره وٕانها لم ُتعرض عل�ه قبل حلول شهر رمضان ، وُعرضت من أجل القرطبي واحترامهم له ، 

شهر رمضان كان الشهر األنسب  ، حیث أنَّ ومعرفة إسالمِه وتبل�غ السلطات االس�ان�ة بهذا الصدد 

ان�ة الذین كانوا �كثفون جهودهم في هذا الشهر، ألجل أن یتحروا �النس�ة لعمال محاكم التفت�ش االس�

 .و�كشفوا عن إسالم المور�س�كین إللقاء الق�ض علیهم وزجهم في سجون تلك المحاكم 

على ص�ام شهر رمضان والتزموا بتعال�مِه ، غیر آبهین للتحد�ات والمخاطر  حافظ المور�س�كیون 

التي كانت تح�ط بهم من قبل السلطات االس�ان�ة ، ورغَم وضعهم وظرفهم الصعب، وكثرة االتهامات التي 

كانت تطال الكثیر منهم �سبب الص�ام إال أنهم لم �قتصروا على ص�ام شهر رمضان فقط بل كانوا 

ُأخر من السنة موقنین �أنَّ ذلك دلیل على قوة اإل�مان وحافزًا على االلتزام   لك إلى ص�ام أ�امٍ یتعدون ذ

فما أنَّ ینتهي شهر رمضان  . وغفران الذنوب�عظ�م الجزاء  في الفوزِ  اً بتعال�م الدین اإلسالمي، وسب�

ات لفقرائهم ، حتى یبدى و�عطون الصدق الث�ابوتنتهي أ�ام عید الفطر التي كانوا یل�سون ف�ِه أفضل 

وكانوا �سمونها األ�ام الب�ض ، إ�مانًا واعتقادًا منهم أنَّ ص�ام  العیدالمتدینون منهم �ص�ام ستة أ�ام �عد 

.كذلك أح�ا المور�س�كیون ص�ام  23هذِه األ�ام توجب لهم جزاء �عادل أو �فوق جزاء ص�امهم شهر رمضان

مامًا مكانة هذا الیوم عند المسلمین وثواب صومه عند هللا �علمون ت واكان إذیوم عرفه من ذي الحجة 

المتدینون منهم �صومون ثالثة أ�ام من كل أسبوع وعلى طوال السنة ، ومن الشائع  ت�ارك وتعالى وكانَّ 

 وادأب ولم �كتفوا بذلك بل . 24عندهم أ�ضًا ص�ام ثالثة أ�ام خم�س من شهر شع�ان كتطوع قر�ة إلى هللا

وهناك  ، 25ومن �صومه �صل إلى منزلة الشهداء شر من محرم واعتبروه یوم م�اركعاعلى ص�ام ال

المور�س�كي عن  ف�هِ دعى �ص�ام العقو�ة أو ص�ام الصابر�ن ، �متنع ُعرف �ِه المورس�كیین یُ ص�امًا آخر 

 األكل والشرب ثالثة أ�ام بل�الیها ، وكان هذا الص�ام �فرض كعقو�ة على جرائم فض�عة قد یرتكبها

س�كي ، إذ أّن المعاقب إذا عاش �عد هذِه األ�ام الثالثة �كون ذن�ِه قد ُغفر، إما إذا مات أثناء أ�ام �المور 

 . 26الص�ام فهو یذهب إلى جهنم ألنُه لم یتطهر من ذن�ِه ولم ُ�غفر له

                                                 
 . 67، محاكم التفت�ش ، ص أر�نال 23
 . 211المور�سكیین ، صلونغاس ، ح�اة  24
 . 67أر�نال ، محاكم التفت�ش ، ص 25
 . 211المور�سكیین ، صلونغاس ، ح�اة  26
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اهتمامهم وتقد�سهم إلى �عض المناس�ات الدین�ة ، إرضاًء هلل س�حانه وتعالى  واصل المور�س�كیون 

، وٕات�اع سنة النبي األكرم صلى هللا عل�ِه وآلِه وسلم ، وتأكید هو�تهم اإلسالم�ة متمثًال في ص�ام لیلة 

على نص  النصف من شع�ان حیث یل�سون الجدید من ث�ابهم و�عطرون مال�سهم ودورهم وقد ُعثرَّ 

ور�س�كي یؤكد أهم�ة هذه اللیلة عند المور�س�كیون جاء ف�ه: " ع�اد هللا إن لیلة النصف من شع�ان لهـــــــــــا م

جلى هللا فیها شأن عظ�م وقـــــــــــــدر كـــــــــــبیر ففیها یرفع هللا إلـــــــــــ�ه األعـــــــــــــــــمال و�كتب اآلجال واألرزاق و�ت

 . 27�نزل علیهم نعمته و�تكرم علیهم �العتق من نار جهنم"على ع�اده و 

بناًء على ما تقدم یتضح أنَّ المور�سكیون تحدوا اإلجراءات القمع�ة واالنتهاكات الصارخة ووسائل 

التعذیب الشدیدة التي كانت تتخذها السلطات االس�ان�ة ضدهم ألجل الحد من انتشار اإلسالم ، أو سلخ 

تهم الدین�ة أو عقیدتهم اإلسالم�ة ، وواظبوا على ص�ام شهر رمضان كامال دون المور�س�كیون من هو�

انقطاع ، ال بل تعدوا في ذلك وأحیوا مناس�ات دین�ة وصاموا فیها ُمتحدین السلطات االس�ان�ة وممارساتها 

ن لم �صوموا ال�احث أر�نال من رأي إذ �قول : أنَّ المور�س�كیی �طرحهُ  ال یتفق ال�احث مع ماالقمع�ة . و 

تكتفي �ص�ام أثنا عشر یومًا أو خمسة عشر یومًا ، تفاد�ًا للشكوك  منهم األكثر�ة وأنَّ شهر رمضان كامًال 

  . 28أو الوقوع �أیدي السلطات األس�ان�ة

من صالة واظبَّ المور�س�كیون على إح�اء الشعائر الدین�ة التي ترافق ص�ام شهر رمضان ،

اجد لهم في ظل الحكم االس�اني اعتكافهم كان ُ�طبق في المنازل إذ ال مس ولعلَّ وقراءة القرآن ، واعتكاف 

س�كي للع�ادة والصالة الص�ام �على ص�ام تسعة أ�ام بل�الیها یخصصها المور  �س�كیون فقد اعتاد المور  ،

لم یوجد  أو لشراء الطعام إذا ،حاجة  قضاء ألجلدون أّن �غادره ، إال  بیتهفي  المسلم المور�س�كي ف�ظل

ان للمرأة المورس�ك�ة نصی�ًا وافرًا منها ــــــــــل كــــــــــالة بـــــــــــوفره إل�ِه ، ولم ینفرد الرجل المورس�كي بهذِه الحــــــما ی
، لیلة السا�ع والعشرون من شهر رمضان ( لیلة القدر) �عیدة عن فكر المور�س�كیون الدیني  ولم تُكن . 29

وذكر الدعاء وكثرة الصالة والتي ُذكرت  وكانوا �كثرون من قراءة القرآن المور�س�كیون هذِه اللیلةأح�ا  فقد

، وألبنتِه فاطمة الزهراء علیها السالم ، و�كون ذلك  (ص)�أنها خمسة عشر ركعة تؤدي للنبي محمد 

عد �ورة الناس ، و ووضع الیدین على ال�طن وقراءة سورة الكوثر ، وسورة الفلق وس �النظر إلى األرض
                                                 

 . 168-151عبد اللطیف ، الهو�ة اإلسالم�ة للمورس�كیین ، ص 27
 .  66أر�نال ، محاكم التفت�ش ، ص 28
 .  210، ص المور�سكیینلونغاس ، ح�اة  29
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و�قول : (( اللهم أنك وعدت في القرآن  ركبت�هِ االنتهاء من قراءة هذه السور یجلس المور�س�كي على 

من عبیدك وقفت ب�ا�ك أطلب الجنة لي  �عبدك ، أنا عبدٌ  نستجیب لمتالكر�م أنَّ تسمع من یدعوك ، وأنَّ 

 . 30ولوالدي وللمؤمنین والمؤمنات ))

 اعتناقهم للد�انة المس�ح�ة ، یر من الوشا�ات التي تشكك في صدقعرضة للكث ظلَّ المور�س�كیون 

فكثیرًا ما كانوا یتعرضون إلجراءات تعسف�ة من قبل السلطات االس�ان�ة وعمال محاكم التفت�ش جراء 

 ونظرًا للتعا�ش بین المور�س�كیون ، ،واحتفاظهم في الدین اإلسالمي التزامهم �ص�ام شهر رمضان

من صعاب ومضا�قات قد  وما ُ�صاحب هذِه المهنة مهنة النقل وممارستهموالنصارى في مجتمع واحد 

س�كیون تسه�الت كثیرة على فر�ضة �فقهاء المور  منحَ لذلك  تؤدي إلى افتضاح أمرهم وكشف إسالمهم ،

وقت الغداء  ، وحلَّ  31فرسخاً  16س�كي مصاح�ة النصراني في الطر�ق لمسافة �الص�ام، فإذا أضطر المور 

س�كي عن األكل �كلمات رق�قة ، وٕاذا لم یتمكن من ذلك فل�أكل حتى ال یتعرض لخطر �فل�عتذر المور 

، لكن �مقدار قلیل جدًا ال أّن ی�الغ في األكل والشرب ، وعل�ِه أّن ال �عود إلى األكل  الشكوى الوشا�ة أو 

 �علم أنَُّه یؤدي فر�ضة الص�ام ل�كمل یومهُ  والشرب في ذلك الیوم ، إال إذا ضا�قُه النصراني حتى ال

كثرت األ�ام التي �سافر فیها أو �صحب فیها النصراني فل�فعل ذلك  وأنّ ما فاتُه عندما یتمكن ،  ول�قضِ 

 وعل�ِه إال �قوم أو ینام إال وهو ینوي ص�ام ذلك الیوم ، فقد یتمكن التخلص من دعوة النصراني ، وٕاذا �الغَ 

فعل�ِه الكفارة والمتمثلة �ص�ام شهر�ن أو  فسدَّ  كثیرًا �حجة أّن صومهِ  ، أو أكلَ  كلِ س�كي في األ�المور 

تحر�ر رق�ة أو إطعام ستین مسكینًا، والذي �أكل خوفًا �مكنه أّن �أكل ، ولكن عل�ِه إال �فعل ذلك إال تلب�ة 

سد فعل�ِه الكفارة ، وٕاذا للدعوة ، وحتى �حافظ على نفسِه ، وٕاذا أكل ما یز�د عن ذلك �حجة أّن صومه ف

 فیتوجبس�كي قد أفطر أ�امًا لمرضِه ، �س�كیین خالل شهر رمضان وأّن �كون هذا المور �مات أحد المور 

 11_4أّن �قوم أقرب الورثة �صوم األ�ام التي فاتت المتوفى ، أو أّن یتصدق عن كل یوم أفطره المتوفى 

 . 33من القمح 32مك�االً 

                                                 
 .  102-101المورس�كیون األندلسیون ، صأر�نال ،  30
الفرسخ : وحدة طول تساوي ثالثة أم�ال ، كل میل �ساوي ألف �اع ، وكل �اع �ساوي أر�عة اذرع  31

  . 94كم . ینظر : هنتس ، المكاییل واألوزان ، ص 6شرع�ة ، أي أن طول الفرسخ �ساوي 
-70تختلف بین دولة وأخرى . ینظر : هنتس ، المكاییل واالوزان ، صق�اس الوزن لالمك�ال : وحدة  32

71  .  
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فمن المؤسف أنَّ المصادر التار�خ�ة تفتقر  �كیین في شهر رمضان ،طعام المور�س أما ما یخص

ذكره بهذا الخصوص ، إذ �قول :  و�كاد المؤرخ أر�نال ینفرد في ما إلى معلومات كثیرة تخص هذا الشأن

السحور) ، و�أكلون العصیدة وخبزًا من الشعیر أو الذرة ( أن المور�س�كیون �ست�قظون قبل شروق الشمس 

، وُ�ذكر  34والتفاح والز�یب ، ولحمًا أُعد على الطر�قة اإلسالم�ة ، أو ما توفر لدیهم من طعامٍ  ، والعنب

�تناولونها عند و كانوا �فضلون أكل الفطائر التي كان �طلقون علیها مصطلح میثق�مى أو المیثغ�مئ ، هم أنّ 

إل�ِه الز�ت والجبن ، ثم  فٍ ُمضا�ضًا ، وهذِه الفطائر كانت ُتصنع من العجین ، أالسحور وفي االحتفاالت 

ُیترك الخل�ط ، لقلیل من الوقت �عدها یوضع على نار هادئة لینضج المز�ج ثم ُ�قطع إلى قطع صغیرة 

علمًا أن تناول الطعام في وقت السحر هو جر�مة كبرى كانت السلطات االس�ان�ة  . 35فتكون جاهزة لألكل

وقد ُعثر في أحدى سجالت محاكم صل إلى حد اإلعدام . تعاقب على من یرتكب هذا الفعل �عقو�ات قد ت

التفت�ش االس�ان�ة على وث�قة تُعد من أغرب الوثائق التي تخص المور�س�كیین، إذ تضمنت طائفة من 

القواعد واألصول التي رأت تلك المحاكم أّن �أخذ بها المور�س�كیین في تهمة الكفر والمروق والتطاول على 

من ستة وثالثین مظهًرا من المظاهر تتكون الئحة طو�لة  ، وهذِه الوث�قة ع�ارة عن 36الد�انة النصران�ة

، ومنها: "إذا قاموا �ص�ام رمضان، وراعوا ذلك أثناء ومعاق�ة مرتكبیها  اإلسالم�ة التي وجب اإلخ�ار عنها

األولى، إذا قاموا عید الفصح، وسلموا �عض الصدقات، وأنهم لم �أكلوا ولم �شر�وا حتى �الحظوا النجمة 

حفلت محاكم وقد . 37"�السحور، واستفاقوا ل�أكلوا قبل طلوع النهار، أو غسلوا أفواههم ورجعوا إلى فراشهم

التفت�ش االس�ان�ة �قضا�ا وتهم طالت المور�س�كیون ألنهم ارتكبوا �عض ما جاء في هذِه الالئحة ، وذكر 

، ألنها  Isabel perez�س�ك�ة تدعى إیزابل �ارث شكوى ضد امرأة مور قدمت محكمة تفت�ش قرط�ة أنَّ 

 . 38وجيء بهذِه المرأة واعترفت بذلك است�قظت لتناول السحور

                                                                                                                                                         
  .  207المور�سكیین ، صلونغاس ، ح�اة  33
 . 90؛ ص 66أر�نال ، محاكم التفت�ش ، ص 34
 .  99أر�نال ، محاكم التفت�ش ، ص 35
 55-54المور�سكیین ، ص؛ المیلق ، تأثیر ثورات  17-15هالیلي ، المورس�كیون األندلسیون ، ص 36
. 

 . 329-328عنان ، نها�ة األندلس ، ص 37
 .  171دونثال ، تطبیق المور�سكیین ، ص  38
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ومن خالل ذلك یتضح للقارئ مدى المعاناة الكبرى التي كان �عانیها المور�س�كیین في ص�ام  

 .  شهر رمضان

 مراس�م العید  عند المور�س�كیون .

�عد االنتهاء من ص�ام شهر رمضان ، أّن �قوموا �أداء صالة العید سرًا في  اعتاد المور�س�كیون   

سرادیب تحت األرض أو في مناطق نائ�ة �عیدة عن الوشاة ، خوفًا أن ُ�فتضح أمرهم و�نكشف أسالمهم 

ثم و�قعوا بید السلطات األس�ان�ة ، وألجل ذلك كانوا یل�سون أفضل المال�س و�تعطرون �أحسن العطور ، 

دأ المور�س�كي �الدعاء هلل س�حانه وتعالى قائًال : اللهم تقبل ص�امي وأرحم ضعفي واغفر ذنو�ي ، اللهم یب

وضعت ف�ك أملي وخضعت لك ووكلت نفسي إل�ك وعلى رزقك أح�ا ، اللهم انقضى شهر رمضان الذي 

�د معاقبتهم بذنو�هم یجزي ف�ِه كل الع�اد  ، اللهم أرض عني في رمضان ، وأجعله مغفرة لذنو�نا ولمن تر 

وتقبل أعمالنا ف�ِه �ا رح�م �امن وسعت قدرته كل شيء ، اللهم �ارك على نب�ك المختار ، وأغفر للمؤمنین 

إذ التزم المور�س�كیون  یدفعون زكاة الفطرفكانوا ،  39الذین قاسوا وأظهروا تقواهم �التصدق على الفقراء

والصغیر ، حرًا كان أم عبدًا حتى أنهم دفعوا عن الجنین  بدفع زكاة الفطر وأعدوها واج�ًا  على الكبیر

فضًال عن ق�ام �عضهم بدفع الصدقة الذي في �طن أمِه واعتبروها واج�ًا مكمًال لص�ام شهر رمضان ، 

من تمٍر أو  40بنصف صاع ، وقد حدد فقهاء المور�س�كیون زكاة الفطر التطوع�ة من �اب الورع والتقوى 

، ولعلَّ ذلك مؤشرًا واضحًا على تنامي 41للز�ادة متى ما  أوسع هللا على الناس صاٌع من شعیٍر، قابلة

 ظاهرة التكافل االجتماعي في المجتمع األندلسي وتطورها �شكل ملحوظ . 

على تقبیل أ�ادي آ�ائهم في یوم العید ، واآل�اء ی�اركون  اعتاد أبناء و�نات المور�س�كیینكذلك  

أبنائهم و�ناتهم ف�ضعون أیدیهم على رؤوسهم و�قولون : جعلكم هللا مؤمنین صالحین أو مؤمنات صالحات 

                                                 
 . 210 – 209لونغاس ، ح�اة المور�سكیین ، ص 39
الصاع وحدة وزن ُحددت �أر�ع أمداد . وللمز�د من المعلومات ینظر : هنتس ، المكاییل واالوزان ،  40

 . 63ص
 . 229-220المور�سكیین ، صلونغاس ، ح�اة  41
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والدعاء ف�ما بینهم ، و�طلب كل �التزاور ف�ما بینهم ومصافحة �عضهم ال�عض المور�س�كیون  ثم یبدأ، 

      . 42لمغفرة قائًال : غفَر هللا لي ولكمسلم من أخ�ِه ا

 الخاتمة 

بذلت السلطات االس�ان�ة كل ما بوسعها لتنصیر المسلمین وٕا�عادهم عن دینهم اإلسالمي ، إال ان  -1

 محاوالتهم �اءت �الفشل ، إذ احتفظ المور�س�كیون بدینهم وعقیدتهم ومارسوا فرائض اإلسالم �شكل سري .

س�كیین اإلسالم�ة ال �ستدل علیها فقط من خالل تطب�قهم لم�ادئ الدین اإلسالمي ، أنَّ هو�ة المور� -2 

بل �ستدل علیها أ�ضًا من خالل عاداتهم وتقالیدهم اإلسالم�ة التي سعت السلطات االس�ان�ة لتجر�دهم 

 منها ، إال إنها فشلت في تحقیق هذا المسعى .   

ُ�عد ص�ام شهر رمضان واحدًا من الع�ادات األكثر رسوخًا في ح�ات المور�س�كیین الدین�ة ، وصاَر  -3

وااللتزام �احكامِه سمة ممیزة لهو�تهم اإلسالم�ة إذ حافَظ المور�س�كیون على ص�ام هذا الشهر الفضیل، 

 وٕاح�اء شعائرِه الدین�ة .

قط بل تعدوا وصاموا أ�ام ُأخر من السنة ، ُمتحدین لم �كتِف المور�س�كیون في ص�ام شهر رمضان ف -4

وسائل القمع والتعذیب التي كانت تتخذها السلطات االس�ان�ة في الحد من انتشار اإلسالم والقضاء عل�ِه 

 والعمل على تنصیر المور�س�كیین وسلخهم من هو�تهم الدین�ة .

سالم�ة وم�ادئ الدین اإلسالمي وتوع�ة كان ألدب االلخم�ادو دورًا مهًم في تجسید المظاهر اإل -5 

الناس في توض�ح أهم�ة شهر رمضان وما لهذا الشهر الفضیل من مكانة كبیرة عند هللا وفي نفوس 

 المسلمین . 

 

 

                                                 
 . 100أر�نال ، محاكم التفت�ش  ، ص 42
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 قائمة المصادر والمراجع

 قائمة المصادر .

 م) .1228ه/626شهاب الدین أبي عبد هللا �اقوت بن عبد هللا الحموي ، (ت 

 .  1977، بیروت ، دار صادر ، معجم البلدان 

 م) . 1310ه/ 710، ( ت حوالي الحمیري محمد بن عبد المنعم  

 .  1984، تحقیق إحسان ع�اس ، بیروت ،  2الروض المعطار في خبر األقطار ، ط

 مجهول ، ( كان ح�ًا في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الم�الدي) .مؤلف 

  1984، تحقیق محمد رضوان الدا�ة ، دمشق ،  1ي نصر ، طنبذة العصر في انقضاء دولة بن

 م) .1631ه/1041(ت  ،المقري أحمد بن محمد المقري التلمساني 

 .1988نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب ، تحقیق إحسان ع�اس ، دار صادر ، بیروت ، 

 قائمة المراجع العر��ة .

 . ) 1983( �شتاوي عادل سعید 

 .ا�ع أنترناشیونال برس ، القاهرة المواركة دراسة في تار�خ األندلسیین �عد سقوط غرناطة ، مطاألندلسیون 

 ) .2000، (حتاملة محمد عبدة 

 . مطا�ع الدستور التجار�ة ، عمان  األندلس التار�خ والحضارة والمحنة ، ط�اعة -

 .) 2004، (  طهعبد الواحد ذنون 

 حركة المقاومة العر��ة اإلسالم�ة في األندلس �عد سقوط غرناطة ، دار الكتب الوطن�ة ، لیب�ا ،. 

 .) 1991( رائفأحمد 

 . . القاهرة ، دار الزهراء لألعالم العر�ي 2وتذكروا من األندلس اإل�ادة . ط 

 . ) 2014( السامرائي وآخرون 

 ، المؤسسة اللبنان�ة للكتاب األكاد�مي ، بیروت ،.  1ط تار�خ العرب وحضارتهم في األندلس ،

 .) 2015(  سراج الدینإسماعیل 

التراث المور�سكي المخطوط (�حوث مترجمة عن األس�ان�ة ) ، ترجمة وتعلیق محمد محمد عبد السم�ع ، 

 مكت�ة األسكندر�ة ، القاهرة.
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 .( د.ت ) عبد الكر�مجمال 

 .  لناشر مكت�ة نهضة الشرق ، القاهرةالمور�سكیون تار�خهم وأدبهم ، ا

 .) 1958( عنانمحمد عبد هللا 

  .، القاهرة ، دار الكتب المصر�ة  2نها�ة األندلس وتار�خ العرب المتنصر�ن ، ط

 .) 2008(  قشتیلیومحمد 

في األندلس وخارجها ، منشورات مركز دراسات األندلس وحوار الحضارات ، سلسلة المعرفة  المور�سكیون 

  .األندلس�ة ،  مط�عة األمن�ة ، الر�اط 

 .1992)  ( الكتانيعلي المنتصر 

،  مجمع ال�حوث اإلسالم�ة ، الجامعة ا؟؟إلسالم�ة العالم�ة ، إسالم 1ان�عاث اإلسالم في األندلس ، ط

 ان. آ�اد ، �اكست

 المراجع األجنب�ة المترجمة 

 ) 2004( أر�نالمرثیدس غارث�ا 

، ترجمة خالد ع�اس مراجعة جمال عبد  1محاكم التفت�ش والمور�سكیون (محاضر محكمة كون�كا ) ، ط

 . الرحمن ، المشروع القومي للترجمة ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة

 ) 2012( براتش�ادون �اسكوال بورنات 

 المور�سكیون االس�ان ووقائع طردهم ، ترجمة كنزة الغالي ، دار الكتب العلم�ة ، بیروت ،. 

 .) 1989(  كارد�اكلوي 

) مع ملحق بدراسة عن 1640-1492المور�سكیون األندلسیون والمس�حیون المجابهة الجدل�ة (

�أمر�كا ، تعر�ب عبد الجلیل التم�مي ، منشورات مركز الدراسات وال�حوث العثمان�ة  المور�سكیین

 .  والمور�سك�ة والتوثیق والمعلومات ، زغوان

 .) 2010(  لونغاسبدرو 

 .، المركز القومي للترجمة ، القاهرة  1ح�اة المور�س�كیین الدین�ة ، ترجمة جمال عبد الرحمن ، ط

 .) 1970(  هنتسفالتر 

ل العسلي ، دلیل اإلشراق ، عمان المكاییل واألوزان اإلسالم�ة وما�عادلها في النظام المتري ، ترجمة كام 

 . 
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 الرسائل واالطار�ح وال�حوث المنشور . 

 ) .1995( الحا�كس�مون 

في الخمسة والعشر�ن سنة األخیرة في اس�ان�ا ، �حث منشور في أعمال المؤتمر  الدراسات المور�سك�ة

العالمي للدراسات المور�سك�ة األندلس�ة حول وضع�ة الدراسات المور�سك�ة األندلس�ة في العالم خالل 

 الثالثین سنة الماض�ة ، جمع وتقد�م عبد الجلیل التم�مي ، زغوان ،. 

 .) 1991( دونثالخوان أرندا 

تطبیق المور�س�كیین للشعائر اإلسالم�ة من خالل محاكم تفت�ش قرط�ة ، ترجمة رضا م�امي ، �حث 

منشور في إعمال المؤتمر العالمي الثالث للدراسات المور�س�ك�ة األندلس�ة حول تطبیق المور�س�كیین 

ورات مركز م ، تحت إشراف عبد الجلیل التم�مي ، منش1609-1492األندلسیین للشعائر اإلسالم�ة 

 الدراسات وال�حوث العثمان�ة والمور�س�ك�ة والتوثیق والمعلومات ، زغوان. 

 .) 2015، (  ر�ناومار غومیث 

اللغة األعجم�ة وآدابها بدیل إسالمي لإلس�ان�ة ، �حث منشور ضمن كتاب التراث المورس�كي المخطوط ، 

 عبد السم�ع ، االسكندر�ة ، مصر  .  ترجمة وتعلیق محمد محمد

 .) 1993، (  عبد اللطیفسري محمد 
الهو�ة اإلسالم�ة للمورس�كیین من خالل األدب األلخم�ادو ، �حث منشور في أعمال المؤتمر العالي  

م ، 1992م_1492األندلس�ة حول الذكرى الخمسمائة سنة لسقوط غرناطة  الخامس للدراسات المورس�ك�ة
، تحت أشراف عبد الجلیل التم�مي ، زغوان : منشورات مركز الدراسات وال�حوث العثمان�ة 2ج

 . والمورس�ك�ة والتوثیق والمعلومات ، تونس
 
 

 .) 2013، (  المیلقعبد القادر 
م 1609-1492ه/ 1017-897ى العالقات الجزائر�ة األس�ان�ة تأثیر ثورات المور�سكیین األندلسیین عل
 . �ة واألجتماع�ة ، جامعة غردا�ة ، رسالة ماجستیر ، كل�ة العلوم اإلنسان

 .) 1999، ( هالیليحن�في 
 1999م  ، رسالة ماجستیر ، جامعة وهران ، 17-16المورس�كیون األندلسیون في الجزائر خالل القرنین 

. 
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  )م1954-1924( لیب�ا ودوره الوطني في الجر�يأسعد  يعل
Ali Asaad Jarbi and his national role in Libya 

)1924-1954 AD( 

 ون�سعاشور ون�س سل�مان /د 
 Dr. Ashour, Nees Suleiman and Nice  

 إدر�س عبدالصادق رحیل محمود/د
Dr. Idris Abdel-Sadiq, the departure of Mahmoud 

  جامعة طبرق  - كل�ة اآلداب - قسم التار�خ
Department of History - Faculty of Arts - University of Tobruk 

 :الملخص
من الشخص�ات الوطن�ة اللیب�ة والتي تعد  "الجر�ي يعلال�حث حول شخص�ة "هذا یدور محور 

العدید من المراكز والمناصب  تتقلدوالتي ، تار�خ لیب�ا الحدیث والمعاصرفعال بدور لعبت التي المهمة 
أ�ضًا كما ركز ال�حث ، م1951د�سمبر شهر � ال�الدستقالل ا إعالنمنذ الفترة التي س�قت  بلیب�ا مةهمال

 فياألخرى ه من الشخص�ات الوطن�ة مع غیر �عد االستقالل الشخص�ة الوطن�ة الس�ما  تلكعلى إسهامات 
حیث نالت تلك الشخص�ة منص�ا مهما �عد االستقالل بتولیها منصب أول  ؛لیب�ة الحدیثةبناء الدولة ال

ناه�ك عن أن تلك الشخص�ة تمیزت بوافر من الثقافة؛ �كونها تجید  .�عد االستقاللوز�ر �الحكومة اللیب�ة 
في  اً وفر حظأل، و�التالي اإدر�س السنوسيسید الاألجنب�ة، مما جعلها تنال ثقة  العدید من اللغاتالحدیث �

  .تلك الفترةخالل لیب�ا  مة فيهمالعدید من المراكز التقلد 

Summary 
The focus of this research revolves around the personality of "Ali Al-
Jarbi", who is considered one of the important Libyan national figures 
who played an active role in Libya's modern and contemporary history, 
and who held many important centers and positions in Libya since the 
period leading up to the declaration of the country's independence in 
December 1951 AD. The research also focused on The contributions of 
that national figure, especially after independence, along with other 
national figures in building the modern Libyan state; As that personality 
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gained an important position after independence by assuming the 
position of the first minister of the Libyan government after 
independence. Not to mention that this character was characterized by an 
abundance of culture; By being fluent in speaking many foreign 
languages, which made her gain the confidence of Mr. Idris Al-Senussi, 
and thus the one who had the best chance to hold many important 

centers in Libya during that period. 

  ) Patriotism -الوطن�ة  – Independence االستقالل – Libya(لیب�ا  الكلمات المفتاح�ة:

 :لمقدمةا
، الشخص�ات الوطن�ة اللیب�ة خالل مرحلة االستقالل وعهد المملكة اللیب�ة العدید منلقد برزت 

 تلكومن  ،�عد استقاللهاالحدیثة اللیب�ة ثم بناء الدولة  ،استقاللهاأع�اء حصول لیب�ا على تولت التي 
حیث أن هذه الشخص�ة لم تنال االهتمام الكافي لدى الدارسین والمهتمین  "الجر�ي يعل"السید  الشخص�ات

خالل مرحلة الحراك  سواءً  ،خالل تلك الفترة من تار�خ لیب�اوظل دوره غیر �ارز  ،بدراسة تار�خ لیب�ا
  .�عد نیل االستقالل الوطني اللیبيبناء الدولة  مرحلة أو ،یبي من أجل الحصول على االستقاللاللالوطني 

هذه الفترة التار�خ�ة المعن�ة  أنهو  ؛اخت�ار هذا الموضوع إلى دعتنيالتي  األس�ابومن أهم 
كتا�ات عن ال غلبأ  أنحیث  ،التار�خ�ة المؤرخینكتا�ات ، لم تلقى االهتمام في �استقالل لیب�ا وتأس�سها

 مهتمین �الجانب اللیبيال أوتلك الفترة خالل لیب�ا  زاروا سواءً غیر لیبیین �احثین  جاءت منتلك الفترة 
 .�شكل عام

الكثیر في  قدمت التي ،الشخص�ةتطرقت إلى تلك راسة تار�خ�ة عدم وجود د إلىضافة هذا �اإل
 .التار�خ الوطني اللیبي

 إلىحتالل من مرحلة اال ةلیب�ال الدولةتطور تركز على مراحل  اكونهدراسة �ال هوتكمن أهم�ة هذ
وطن�ة براز أدوار شخص�ات وهى محاولة إل، اللیب�ة الحدیثة و�ناء الدولة ،مرحلة االستقالل الوطني

 .أسهمت في تأس�س لیب�ا الحدیثة
خالل فترة  "علي الجر�ي"شخص�ة السید الس�اس�ة لدور والمواقف وجاء الهدف من الدراسة إظهار 

المهمة  التساؤالتومدى مساهمتها في تكو�ن مفاصل الدولة اللیب�ة. وتدور �عض تأس�س لیب�ا الحدیثة، 
خالل المرحلة التي س�قت  "الجر�ي يعلالسید "هو الدور الوطني الذى قام �ه ماحول الموضوع وهي: 
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في المجلس االستشاري لألمم المتحدة في لیب�ا خالل لعب دورا مهما  هلاالستقالل الوطني اللیبي؟ و 
 ؟لیب�ابالمتحدة  األمممندوب هل أثرت تلك الشخص�ة على م؟ و 1951-1950 عامي

في الحكومات اللیب�ة سواًء وزارة الخارج�ة  "الجر�ي يعلالسید "ماهي المجهودات التي قام بها 
االستقالل؟ وهل كانت له رؤ�ة واضحة وملموسة في تأس�س الج�ش وزارة الدفاع �عد  أوقبیل االستقالل 

 اللیبي في أول حكومة �عد االستقالل؟
 عدة محاور، هي:  إلىها تقس�مالدراسة تم  ولتوض�ح

حیث ركز  :المراكز التي تقلدها الجر�ي قبل االستقالل الوطني اللیبي: �عنوان المحور األولجاء 
وذلك من خالل الحدیث عن  ،قبل االستقالل من خالل نشأته ودوره الوطني "الجر�ي يعل"شخص�ة على 

حكومة برقة قبل االستقالل  فيو  ،التعل�م مجهوداته فيو  ،برقة التي تقلدها فيتعل�مه والوظائف والمراكز 
 .لیب�افي  اإلنجلیز�ة اإلدارةاء وذلك أثن

في المجلس االستشاري لألمم المتحدة في  الجر�ي يعلدور  :فجاء �عنوان المحور الثانيأما 
وقد اظهر المحور ك�ف�ة اخت�ار "علي الجر�ي" ممثال عن برقة من بین ثمان�ة أشخاص، ومواقف  :لیب�ا

األحزاب الس�ما جمع�ة عمر المختار والشخص�ات المهمة في اقتناعها �شخص�ة "الجر�ي" �أن �كون 
 االستشاري.    ممثال عن برقة، ومساع�ه الوطن�ة في المجلس

دور علي الجر�ي في المناصب الوزار�ة التي تقلدها �الحكومة " وتطرق المحور الثالث إلى
وز�ر أول ،ناه�ك عن كونه كلخارج�ة والعدلا ووزارة الخارج�ة والصحة،والتي تمثلت في نیله وزارة  "اللیب�ة

  .جم�ع اللیبیین تمثلحكومة �
، علي الجر�ي وز�رًا للدفاع في أول حكومة لیب�ة �عد االستقالل: المعنون بـ المحور الرا�عوناقش 

الجر�ي وز�رًا حیث أعطى المحور تفص�ال عن تشكیل الحكومة اللیب�ة والتي تمخضت �منح السید علي 
األسس األولى لتأس�س الج�ش في وضع حیث ركز المحور على دور علي الجر�ي للدفاع الوطني، 

  .اللیبي
 وقد تم االعتماد في، عن تلك الفترة التار�خ�ةالتي تحدثت لمصادر اوالختام البد من اإلشارة الى 

مقدمتها  فيرغم قلتها، جاء یها مكن الحصول علألعدید من المصادر المتنوعة التي هذا ال�حث على ا
لیب�ا مسیرة  األولمكونین من عدة أجزاء كتابین  المنشورة التي وضعها سالم الكبتي في �ةوثائقكتب الال

 .وثائق عن دوره الس�اسي والوطني ،سيالسنو  إدر�س والثاني ،وثائق محل�ة ودول�ة ،اللاالستق
الذى كان  ،"محمد بن عثمان الصیدالسید "سبق مذكرات رئ�س الوزراء اللیبي األ إلىضافة �اإل

حول عطى �عض المعلومات لذلك أ  "،الجر�ي يعلالسید "بها  كان موجوداً  في نفس الحكومات التي وز�راً 
  .تلك الفترة التار�خ�ة عاصره في شخص�ة "علي الجر�ي" والتي
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تتحدث عن  التي األجنب�ةلیب�ا من المصادر  المتحدة في األممبلت مندوب  كتاب أدر�ان و�عد
: حالة مم المتحدة الستقالل اللیبي واألا( :�عنوان، وجاء مغیر مترج وهو ،مة من تار�خ لیب�اهمتلك الفترة ال

 .)لالستعمار االنهاء المخطط
             Adrian belt :Libyan independence and the united nations .   

 A case  of planned decolonization-1970.  
 .�عض الكتب العر��ة إلىهذا �اإلضافة 

 :الوطني اللیبيقبل االستقالل  الجر�يتقلدها  المراكز التي: األوللمحور ا
 ،عثمان�ةال اإلدارةفي  الً ئو لوالد كان مس ،م1901 عامدرنه مدینة في  "الجر�يعلي أسعد "ولد 

بها، كما تعلم في ودرس الطب  استنبول، إلىوالد�ه  سافر معم 1923إلى  1911 وخالل الفترة من
 . )1(والفرنس�ة والترك�ة واإل�طال�ة اإلنجلیز�ة: األجنب�ة العدید من اللغات استنبول إطقان

مدینة في لمدرسة  مدیراً ترقه ل�كون ثم  ،مدرسا؛ حیث أص�ح الوطن إلىعاد م 1924وفي عام  
 . )2(م1932 عامن العر��ة و سكرتیرا للشؤ ومن ثم ارتقى في المناصب فأص�ح  ،م1927 عامخالل  درنه

 الدانماركيفرصة ز�ارة الرحالة  "الجر�يعلي "السید للیب�ا أنتهز  اإل�طاليوخالل مرحلة االحتالل 
حق�قة من خاللها امده �معلومات كشف حیث  ،م1930للیب�ا والتقى �ه في مدینة درنه عام  "كنود هلییو"

 . )3(لیب�الالفاشستى  اإل�طالياالستعمار 
عین ، م1940 عامان�ة الحرب العالم�ة الث إ�ان ؛من قبل الحلفاءلبرقة  األولثناء االحتالل أو 

 اإلنجلیز�ةالقوات رافق ، لشرق لیب�ا خالل تلك الحرب األلمانياالحتالل  ولكن عقب ،ةدرن منطقةل عمیداً 
حتى عام  م1942 عام السنوسي في مصر إدر�سللسید  مستشاراً ؛ إذ كلف مصر إلىالمنسح�ة 

  .)4(م1944
خالل  برقةلمعارف  مدیراً  هنیعیتتم و  ،طرد الطل�ان منها�عد لیب�ا  إلىعاد م 1944عام وفي 

مجلس  فيلتنم�ة مدیر ال اً نائ�) عین م1945وفي العام التالي ( ،برقةل اإلنجلیز�ةالعسكر�ة  اإلدارةمرحلة 
خت�اره ل�كون السكرتیر الثاني للمؤتمر الوطني م تم ا1948عام في  أنهإال  ،برقة فيالبر�طان�ة  اإلدارة

                                                           
(1) Adrian belt :Libyan independence and the united nations  A case  of planned 
decolonization-1970. P 207- 209 

 بیروت، شر والتوز�ع،الفرات للن ،مسیرة الحركة الوطن�ة اللیب�ة لیب�ا الصراع من أجل االستقالل ،مفتاح السید الشر�ف(2) 
 .404م ص2011، 1ط
 .339ص، م1948القاهرة،  دار الفكر العر�ي، یوسف المجر�سي،مراجعة:  ودولة،السنوس�ة دین ، اد شكري محمد فؤ  (3)
 .405ص ،نفس المرجع (4)
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عام حكومة برقة  الت فيوالمواصالعامة شغال ألل وز�راً ص�ح ثم أ ،ةالسن وي الذي تأسس بتلكالعام البرقا
 .)1(م1949

التي تلك المناصب خالل توال�ه ل حقیق العدید من النجاحات "الجر�يعلي " أنمن المالحظ و 
 اإلدارةوالتي سمیت �مرحلة  ،اإل�طاليشغلها في تلك المرحلة الم�كرة التي تحررت فیها لیب�ا من االحتالل 

م وهي فترة حرجة من تار�خ 1951وهي المرحلة التي س�قت استقالل لیب�ا عام  ،لبرقة وطرابلس اإلنجلیز�ة
ستعانت ا، حیث م في برقةالتعل� إدارةستلم اعندما  ؛في مجال التعل�م وقد برز دوره واضحاً  ،لیب�ا

ساس لمسیرة وضع حجر األفي لشخص�ات المتعلمة مع ا�التالي ساهم و ، �الشخص�ات المتعلمة في لیب�ا
 .)2(ولیب�ا �صفة عامة ،خاصة في برقةالتعل�م 

المجاالت  إلىنقلة  ،"خلیل القاللالسید "فقة ر لمؤتمر الوطني العام البرقاوي ا تسلمه سكرتار�ة دو�ع
حل جم�ع  �عد ،الدول�ةهل برقة في المحافل الممثل الوحید أل �عد هذا المؤتمر أن �اعت�ار ،الس�اس�ة
�كون تأثیرهم  أنالسنوسي  إدر�س األمیروذلك عندما أراد  ،م1947ة نها�ة عام الس�اس�ة في برق األحزاب

 . )3(قوي وهم مجتمعین في جسم واحدأ
خلیل السید و " الجر�ي يعل"السید إلى  المؤتمر الوطني العام البرقاوي قد أوكلت مهام سكرتار�ة و 

 يعلكان السید "و  ،الواضح لبرقة قبیل االستقالل الس�اسي الرأيعن معبر لوحید الالحزب اوكان  ،القالل
هذا مؤسسي  أن�حكم  ،ؤتمرذلك الم فيمن أهم الشخص�ات المتعلمة  خلیل القاللالسید و " الجر�ي

 الذین ل�س ،السنوسي إدر�سماء التقلیدیین المؤ�دین لألمیر من الساسة القدامى والزع ئهعضاأ المؤتمر و 
خلیل السید "وزمیله المجهود الكبیر قد ان�طت الى السید "علي الجر�ي" ف، لدیهم درا�ة كاف�ة �العمل الحز�ي

وطرح أفكاره وص�اغة قراراته �ما یتماشى مع م�ادى  ،التنظ�م والتنسیق لجلسات هذا المؤتمر في "القالل
 .)4(ذلك المؤتمر الوطني وثوابت

ذه بنا توض�ح دور ه حر�اً شغال في حكومة برقة لوزارة األ "الجر�يعلي "تحدثنا عن تقلد ما  وٕاذا
عام خالل  ذات�اً  ستقالالً برقة ا إقل�مبر�طان�ا منحت  أنمن المعروف  ،الحكومة والظروف التي اوجدتها

 لىبرقة عمیر طلق لقب أأو  )،المعتمد البر�طاني( :رقة �سمىص�ح الحاكم البر�طاني في بأو  ،م1949
ك وكانت صالح�ات تل )،حكومة برقة�اسم (تأس�سها  وعلى الحكومة التي شرع فيالسنوسي  إدر�س

                                                           
 .406، 405ص ،نفس المرجع (1)
 .405ص المرجع السابق،، مفتاح السید الشر�ف(2) 
 . 426 ،425ص نفسه، المرجع(3) 
 .147ص المرجع،نفس (4) 
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الخارج�ة ( :وزارتي �استثناءجم�ع الوزارات تشمل  أخرى و�ع�ارة  ،لإلقل�مالشؤون الداخل�ة  فيالحكومة 
 ).والدفاع

 :وقد تشكلت هذه الحكومة ،لدولتهم طر�ق حكم اللیبیین �أنفسهم فيخطوة وكانت هذه الوزارة 
وحمد بودجاجه  ،االجتماع�ةللداخل�ة والشؤون وسعد هللا بن مسعود  ،للحكومة الكیخ�ا رئ�ساً اسة فتحي برئ

وحسین مازق  ،ةلیل القالل للصحوخ ،لجر�ي لألشغال العامة والمواصالتسعد اوعلي أ ،ة والتجارةللمال�
وذلك لسفره خارج ال�الد الكیخ�ا من رئاسة الوزراء بنفس تلك السنة  فتحي استقالةوعند  ،للزراعة والغا�ات

هو والد رئ�س الحكومة السابق و  ،عنه بدالً  "منصور الكیخ�ا عمر"السنوسى  إدر�س األمیرعین ، لعالجل
   .)1(الكیخ�افتحي 

 25یوم  حتىالحكومة بتلك  "علي الجر�ي"استمر  ؛برقة ولیب�ا �صفة عامة فيول حكومة أعدت و 
قد  "الجر�ي يعل"وكان ، لعمل آخرالسنوسي لیتفرغ  إدر�سستقالته لألمیر عندما قدم ا ؛م1950لیو یو 

لتقلد  حظاً كثر علته المرشح األج، و منصب مهموهو ما أهله لینال ؛ السنوسي إدر�س األمیرحظى بثقة 
 .)2(لیب�ا فيمم المتحدة لألالمجلس االستشاري  لبرقة في الً ت�اره ممثالمناصب الس�اس�ة؛ إذ تم اخ

وائل من المؤسسین األوعدا  ،مدینة درنه�اسهامات ثقاف�ة ور�اض�ة لسید "الجر�ي" كانت  كما
�المثقفین الذین انضموا إلى جمع�ة عمر المختار  ، وهو ما قوى عالقتهللنشاطات الثقاف�ة في تلك المدینة

 . )3(تلك الفترةخالل الرائدة ثقاف�ًا  برقة من مدن عدتاعت�ار أن مدینة درنه � ،ف�ما �عد عند تأس�سها

 :لیب�ا متحدة فيمم الاالستشاري لألالمجلس في  الجر�ي يعلدور : لمحور الثانيا
�عد  ؛لیب�استقالل یتم ا أننص على م 1949نوفمبر  19 المتحدة في األممقرار  أنالمعروف من 

 .)4(م1952قبل بدا�ة ینایر  أي االستقالل عامان إعالنال یتجاوز  أنعلى ستكمال الترتی�ات ا
 مم المتحدة فيبرئاسة المفوض العام لأل "تشاري سمجلس ا" إنشاءالترتی�ات من ضمن وأهم تلك و 

التي  ،ستكمال متطل�ات االستقاللي افخت�اره لتلك المهمة من أجل مساعدة اللیبیین الذى تم او  ،لیب�ا
 تكو�نو  ،مع�ة وطن�ة تمثل كل اللیبیینج إنشاءمن  ،األمم المتحدة عالن السابق ذكره فيتضمنها اإل

یتكون المجلس  أنلى ع، وضح شكل الدولة ونظام الحكم فیهاوكتا�ة دستور لل�الد ی ،حكومة وطن�ة

                                                           
 .149، 147ص ،السابق المرجع ،مفتاح السید الشر�ف (1)
لیب�ا  دار الساق�ة للنشر بنغازي، ،إدر�س السنوسي، األمیر والملك وثائق عن دوره الس�اسي والوطني ،سالم الكبتي (2)
 .873ص، م2013، 2، ج1ط
األول، مركز الدراسات المجلد  ،والحاضر صفحات من تار�خ لیب�ا الس�اسي يلیب�ا بین الماض ،سف القر�فو محمد ی (3)

 .253، 252صم، 2017، 2، ط1ج اكسفورد اللیب�ة،
 .251ص نفسه،رجع مال (4)
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مصر ( :عن كل من الدول التال�ةًا واحد اً مندو�: موزعین على النحو التالي أعضاءاالستشاري من عشر 
ال�م من أق إقل�مومندوب عن كل  )،المتحدةالمملكة و  األمر�ك�ةالوال�ات المتحدة و �طال�ا وإ فرنسا و �اكستان و 

 .)1(اإل�طال�ةقل�ات عضو �مثل األ إلى ضافة�اإل)، وفزانطرابلس و�رقة ( :الثالثلیب�ا 
لیب�ا دة في المتح األمممندوب  "أدر�ان بلتالسید "قام م 1950في بدا�ة عام  أنهالجدیر �الذكر و 

د مجیاالستشاري، حیث ذكر  لمجلسلالمرشحین  خت�ارجل امن أ یب�ا الثالثقال�م لأ إلىبز�ارات متكررة 
السنوسي ثمان�ة مرشحین  إدر�سحین قدم أمیر برقة في ، فق عل�هفزان قدمت مرشح واحد مت أنخدوري 

أما  ،م1950مارس من عام  28وذلك یوم  ،منهم مم المتحدة واحداً لألعن برقة لیختار المندوب العام 
 .)2(س�عة مرشحین لیختار بلت منهم واحداً قدمت فطرابلس �الس�اس�ة  األحزاب

 ،عن طرابلس "میزران فيمصط"و ،عن برقةممثال  "لجر�يعلي ا"السید على وقد وقع االخت�ار 
محمد بن "خر هو آالذى تم استبداله �سبب مرضه �شخص و  ؛عن فزانممثال  "حمد الحاج السنوسيأ"و

روما في هو نائب مدیر مصرف دي و قل�ات عن األ "ویكین كومو مار ج�ا"ر �ااختف�ما تم  ،"عثمان الصید
 .)3(طرابلس

 األمیرممثال عن برقة، من خالل الثقة التي نالها من  "علي الجر�ي"وجاءت طر�قة اخت�ار السید 
مع�ة عمر ج، على الرغم من مساعي حكومة برقة�األشغال  زارةو منصب قلده ، حینما السنوسي إدر�س

 "الجر�ي يعل"وفي النها�ة حظى السید  ،ثمان�ة مرشحینبتقد�مهم برقاوي الالعام المختار والمؤتمر الوطني 
)، إلى جانب �طب�عة الحال مع�ة عمر المختار والمؤتمر الوطني العام البرقاوي ج( :جم�ع األطرافبثقة 

ف�ارك اخت�اره ممثال  ،المتحدة األمممندوب نال ثقة عل�ه  و�ناءً  ،دارة البر�طان�ةواإلالسنوسي  إدر�س األمیر
 .)4(عن برقة

العلم�ة له مؤه إل�هحیث شدته �اخت�ار السید "علي الجر�ي"، "، ادر�ان بلتالسید "وقد رحب 
وٕالى جانب  ،يالسنوس إدر�س األمیرثقة ناه�ك عن اكتسا�ه  ،األجنب�ة اللغاتاتقانه العدید من ، و ثقافتهو 

حزب المؤتمر ینتمى س�اس�ا ل "الجر�ي" أن على الرغم من ؛جمع�ة عمر المختارذلك الثقة التي نالها من 
الجر�ي" �التالي أسهم " ،السنوسي إدر�س�مثل الساسة القدامى الداعمین لألمیر كان الذى البرقاوي الوطني 
والمثقفین والش�اب  ،األولالمصاف  فيبرقة الساسة التقلیدیین الداعمین لألمیر في  هما: نالجانبیبتمثیل 

                                                           
 .251صالسابق،  المرجع ،سف القر�فو محمد ی (1)
شنطن وا سد،ناصر الدین األ راجعة:م ،نقوال ز�اده رجمة:ت لیب�ا الحدیثة دراسة في تطورها الس�اسي، ،مجید خدوري  (2)

 . 20-16ص ،م1962 مر�ك�ة،الوال�ات المتحدة األ
 .252ص ،المرجع السابق ،محمد یوسف المقر�ف (3)
 .393ص ،المرجع السابق، مفتاح السید الشر�ف (4)
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فرعها في  جمع�ة عمر المختار سواءً  أعضاءحیث ر�طته صداقات قو�ه مع العدید من  ،الس�اسیین الجدد
 .)1(رلجمع�ة عمر المختا مدینة بنغازي المقر الرئ�سي في أوصلي األ "الجر�ي يعل"درنه موطن 

، وكان م1950أبر�ل  5 فيتأسس مجلس العشرة  أواالستشاري المجلس  أنومما یجدر ذكره 
لتوحید رؤ�ة لجسم الس�اسي اعدا المجلس ، وٕان هذا بر�ل من نفس العامأ 25یوم بدا�ة أول جلسته 

من بین اللیبیین المتاحة فرصة للتفاهم  أنهناه�ك عن  ،)و�رقة وفزانطرابلس ( :الثالث األقال�ماللیبیین بین 
لدستور ف�ما �عد خالل عام لجنة اإلیها  الرؤ�ة أشارتهذه وٕان ، الحكم فیها ونظام ،شكل الدولةأجل 

قام بها هذا المجلس بین  التياالتفاقات المبدئ�ة علیها كانت قبلها �عام من خالل الجوالت  أنم إال 1951
ونظام الحكم وشكل  ،كتا�ة الدستور نجازات الس�اس�ة للیبیین فيلك اإلت إلىالثالث ل�مهد الطر�ق  األقال�م
 . )2(فیهاوفتح النقاش  األمورتلك  إلىول من تطرق ذا المجلس ألذلك أعتبر ه، الدولة

االستشاري، حیث شارك في  المجلس� "علي الجر�يالسید "برز دور في خضم تلك األحداث و 
فیها �مثل القائم �أعمال  "الجر�ي"كان  والتي ،فزان إقل�مومنها الجلسات التي عقدت في  ،ساتجلعدة 

 إقل�مأحمد �ك سیف النصر رئ�س بین هذا المجلس و كانت  ونوضح تلك المداوالت التي ،لمجلسرئ�س ا
والنص نص العر�ي وضحتها وث�قة �ال وذلك حسب ما ،اإلقل�مو�عض الشخص�ات من ذلك  ،فزان

 :كتا�ه المتحدة لیب�ا) والتي نشرها سالم الكبتي في األمم(مجلس المتحدة  األمممصدرها هیئة  االنجلیزي 
 . )3(ثائق عن مرحلة االستقاللالذى شمل العدید من الو  ؛مسیرة االستقالل لیب�ا

، م1950مایو  15في یوم ) الجدید( �سمى حي داخل سبها� المجلس بإقل�م فزان عقدت محادثات
 ،سبها منطقةأع�ان ه و مستشار و  ،فزان إقل�مأحمد سیف النصر رئ�س  السید المحادثات تلكفي وشارك 

والقائم �أعمال  ،ممثل برقة "علي الجر�ي"السید و  ،المتحدة في لیب�ا األمممندوب  "المستر بلتفضال عن "
 مستشاروو  ،األمر�ك�ةممثل الوال�ات المتحدة و  ،فرنسا ممثلو  ،ممثل طرابلسإلى جانب  ،رئ�س المجلس

 .)4(سكرتیر المجلسو  ،مملكة المتحدة البر�طان�ةمستشارو وفد الو  ،�طالياإلوفد ال
 :ف�ما یلي نص المحادثاتوجاء 

 أن :فقال له ،ر"أحمد �ك سیف النصالسید " إلىموجهة  "الجر�ي يعلالسید "جاءت كلمة  .."
سیف  أحمد �ك"فأعرب ، لتوض�ح نقط معینه ؛التساؤالت�عض  كل�إیوجهوا  أنالمجلس یودون  أعضاء
 أعضاء "علي الجر�يالسید "ئم �أعمال رئ�س المجلس حضرة القا :قالو  ،ستعداده للمناقشةا� "النصر

                                                           
 .252ص ،رجع السابقمال ،سف القر�فو محمد ی (1)
 .252ص نفسه،رجع مال (2)
، دار الساق�ة للنشر : بیروت،الدار العر��ة للعلوم ناشرون ، لیب�ا مسیرة االستقالل وثائق محل�ة ودول�ة ،سالم الكبتي (3)

 .217ص ،م2012 ،1ط ،1ج بنغازي،
 .218المرجع نفسه، ص (4)
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 أن�علم �قینا وٕانه ، المتحدة األممالمتحدة �التعاون مع مندوب  األمملتنفیذ قرار  ؛لیب�ا إلىالمجلس جاءوا 
ولها حكومة لل�الد  ،)طرابلس و�رقه وفزان( :تضم مستقلهدولة  تكون لیب�ا أنذا القرار ینص على ه

�عرف في  أنیر�د  أنه :السید علي الجر�ي ثم قال، م1952 عامیتجاوز أول ینایر  موعد ال في ؛�أسرها
 . )1(�قف على تلك اآلراء أنو�سره  ینیالصدد رأى أحمد �ك وآراء الفزان هذا

تخذت قرار لجعل لیب�ا دولة ألنها ا ؛المتحدة األممعترف بجمیل هیئة م أنه :فأجاب أحمد �ك قائالً 
االتصال �ه نه یر�د أو ، للیب�ا كلها السنوسي أمیراً  إدر�س�كون السید  أننه یوافق على أح �وصر ، مستقلة

 .م�اشرة دون وس�ط
نه أل ؛مرتاح لسماع تصر�ح أحمد �ك أنه "الجر�ي يعل"ئم �أعمال رئ�س المجلس وقال حضرة القا

 اإلقل�مأحمد �ك رئ�س  :وقال ،متفق مع الشعور السائد ف�ما بین سكان برقة وطرابلس نحو وحدة �الدهم
  یر�د وحدة لیب�ا على شكل أقال�م .

یبدى  أنأحمد �ك سیف النصر  إلى "الجر�ي يعل"عمال رئ�س المجلس طلب حضرة القائم �أو 
فأجاب أحمد �ك �ان : حكومة لیب�ا المرتق�ة �قوم �ه الفزانیون في أنه ف�ما یتعلق �الدور الذى ینتظر رأ�

یتولى الفزانیون  أنولكن یجب  ،طرابلس و�رقة وفزان وهى تشمل ،ة المرتق�ة ستكون للیب�ا كلهاالحكوم
�صفته ممثال لبرقة  "الجر�يعلي "حضرة القائم �أعمال رئ�س المجلس وتحدث  نهم �أنفسهم ...شئو  إدارة

 .عن شكره ألحمد �ك على صراحته فأعرب
زمة لسد عجز میزان�ة فزان النفقات الال "علي الجر�ي"س المجلس حضرة القائم �أعمال رئ� :قالو 
لیب�ا هو رفع مستوى مع�شة ألن الغرض من وحدة  ؛جنب�ةطرابلس و�رقة ولن تتحملها دولة أ ستتحملها

 مساعدات مال�ة ألنشاء الطرق و�ناء المدارس والمستشف�ات وغیرها .ولذلك ستقدم لفزان  ،السكان
حیث أشار في كلمته ضرورة و ، سبها�ومستشار العدل ) الجدید(وهو مدیر بلدة  تكلم السید حموده:

السید طالب  لذلك ،قتصاد�اا اللیب�ة األقال�م فقرأتعد ن فزان لفت النظر إلى المستوى االقتصادي لفزان، وإ 
 قبلت كل من طرابلس و�رقة بذلك اص�حت وحدة لیب�ا أمراً  وٕاذا...  ،إقل�مدارة داخل�ة خاصة ببإحمودة 

 .)2(واقعاً 
زع�م اللیبیین الدیني إدر�س السنوسي �غد  األمیرأن في حدیثه � لسید حمودها أشارهكما 

یرغبون في لفزانیین وذكر السید حمودة الحضور �أن ل ...،لیب�املك �كون  أن�ستحق نه أو  ،والس�اسي
 حق حقه .  س�عطى كل ذي األمیر�أن على ثقة ، وأنه فزانبینهم مصالح ال

                                                           
 .217ص ،لیب�ا مسیرة االستقالل وثائق محل�ة ودول�ة ،سالم الكبتي (1)
 .217ص المرجع نفسه، (2)
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"، الجر�ي يعلالسید "رئ�س المجلس  حضرة القائم �أعمالشكر وفي ختام كلمة السید حمودة 
لبرقة  �صفته ممثالً السید "علي الجر�ي" وأعرب  ،النصر والسید حموده على تصر�حاتهحمد سیف أوالسید 

نفس  وأضاف في، أن �كون ملك لیب�ا�تظر ر المنمیعلى الوالء لألكلمات الممثلین الدالة عن تقدیره ل
وجهة نظر الفزانیین في عن �عرب  أن على أ�ة حال ،المجلس �ستط�ع ممثل فزان في أنالكلمة 

دارتهم �النس�ة إل ما �شاؤون �قرروا  أنیین جتماعات اللجنة التحضیر�ة التي ستضع الدستور وأن للفزانا
  .المحل�ة

 إدر�سظل السید  فيو تحقیق وحدة لیب�ا الوقت الحاضر ه المهم في أن :ذلك قوله إلىضاف وأ
 . )1()المتحدة األممالسنوسي وتنفیذ أحكام قرار 

سبها  إلىمن القرى هناك رجعوا  فزان وز�ارة العدید المجلس في أعضاءو�عد عدة أ�ام قضاها 
 "الجر�ي يعل" قامو�طب�عة الحال  ،هلتود�ع اإلقل�مطرابلس قابلو رئ�س  إلىوقبل مغادرتهم  اإلقل�معاصمة 

سعادة أحمد �ك سیف  مخاط�اً  "علي الجر�ي"دث حضرة القائم �أعمال رئ�س المجلس (تح بتلك الكلمة:
أدلى  عراب عن شكرهم له للتصر�حات التيمجلس قد جاءوا لتود�ع سعادته ولألال أعضاء أن :فقال النصر

 .)2()فزان وضحت عدة نقاط تتعلق �الوضع فيأ مایو تلك التصر�حات التي 15 ها فيب
�أعمال رئ�س �صفته القائم  ،"الجر�ي يعل"فزان برز دور  هذه المحادثات التي قامت فيخالل 

هذه  أن وقد تبین واضحاً . برقة إقل�مممثل  إلى�اإلضافة  ،لیب�ا مم المتحدة فياالستشاري لألالمجلس 
ووضحت االتفاق�ات المبدئ�ة علیها  ،تلك الفترة  للیب�ا المستقبل�ة فيالرئ�س�ة  طرالمحادثات وضعت االُ 
حادثات التي تعد هذه المف�ما یبدو و  ،ف�ما �عد األخرى اللجان سهل عمل  ما ،لدولةمن نظام الحكم وشكل ا

 . تحقیق وحدة لیب�ا واستقاللها ولى الخطوات واصعبها فيمن أ "الجر�ي"برز فیها 

 :برقة من طرابلس إلىاالستشاري  تقال المجلسان -
الز�ارة في بدا�ة عام كذلك تكررت هذه  ،م1950مایو26یوم في برقة  إلىنتقل هذا المجلس ا

لیب�ا  ة فيمم المتحدن بلت رئ�س المجلس االستشاري لألالسنوسي مع أدر�ا إدر�س األمیرم واجتمع 1951
 يعل"هذه المحادثات شترك في م أ1951ینایر 18فق الموایوم الخم�س  �قصر الغدیر في بنغازي 

الخطوات وحیث�ات االستقالل  :مثل األمورذه المحادثات تم النقاش في جم�ع خالل هو  ،"الجر�ي
السلطة من مثل لجنة تسلم  ،ائل نقل السلطات للحكومة المقبلةووس ،یجب الق�ام بهاوالترتی�ات التي 

ع ونو  ،م1951بر�ل من عام أول أ الحكومة اللیب�ة المؤقتة فيوعمل  )،والفرنس�ة اإلنجلیز�ة( :دارتیناإل

                                                           
 .221-218ص ،لیب�ا مسیرة االستقالل ،سالم الكبتي (1)
  .224المرجع نفسه، ص (2)
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وتمثیل  ،مجلسین أووهل للبرلمان مجلس  ،وهل س�صادق عل�ه البرلمان أم ال ،م مؤقتأالدستور دائم 
 .)1(م1952نتخا�ات بدا�ة عام ا إلىكذلك تم التطرق  ،�حسب عدد السكان أوالمناطق مساواة 

كان على اللیبیین  المتحدة الستقالل لیب�ا والتي األممكانت �مثا�ة خطة  األمورجم�ع هذه  
ولجنة  ،طن�ةناقشتها الجمع�ة الو ثات بدا�ة طرح هذه المواض�ع التي كانت هذه المحاد، االتفاق علیها

السنوسي  إدر�س األمیرهذه المحادثات واعتماد في  "ر�يعلي الج"یهمنا هنا دور  وما ،الدستور ف�ما �عد
هم ومن أ مجلس االستشاري لألمم المتحدة في ال ه ممثل برقة فيعتماد كلى �اعت�ار في ذلك الوقت ا 

كتا�ة  فياللیب�ة  المحادثات احق�ة الجمع�ة الوطن�ةهذه  في "ر�يالج يعل"قام بها  التيالمداخالت 
 .)2(الدستور

وشخصیته المبتسمة دائما  "يالجر� يعل"لیب�ا  فيالمتحدة  األمممندوب  "أدر�ان بلت"وقد أطرى 
بنص هذه  ،مما أكس�ه الثقة واالحترام ،مجلسأداء العمل �الیتمیز �ه من ك�اسة وتوازن في  وما، والمرحة
�مكانة المجلس اعمة للقض�ة اللیب�ة، كما كان حضوره �دالروح ال �مثا�ةالجر�ي كان  يوعل( :الع�ارة
 .)3()حاز على الثقة واالحترامة، وقد متوازن

 :المحور الثالث: دور علي الجر�ي في المناصب الوزار�ة التي تقلدها �الحكومة اللیب�ة

  تةالحكومة اللیب�ة المؤق فيللخارج�ة لي الجر�ي وز�رًا ع -1
ستكمال الالمتحدة  األمممؤقتة ط�قا لخطة م الحكومة اللیب�ة ال1951مارس  29یوم  تلشك

تقلد وزارة  الذي قال�م لیب�ا الثالث برئاسة محمود المنتصرالحكومة أ تلكومثلت  ،لیب�ا اللخطوات استق
منصب وز�ر الخارج�ة فتقلد  "علي الجر�ي"أما  ،رئاسته للحكومة إلىضافة �اإل ،ووزارة المعارفالعدل 

 براه�م بن شع�ان وز�راً إ و  ،للمال�ةًا ومنصور بن قداره وز�ر  ،للدفاع یب وز�راً وعمر فائق شنّ  ،والصحة
 .)4(ومحمد بن عثمان وز�ر دوله ،للمواصالت

أبر�ل  17 یوم وتحدیداً  ،تشكیلهاسبوعین من ل الذى جرى على تلك الحكومة �عد أو�عد التعدی
و�ذلك تنازل  ،للصحة ومحمد بن عثمان وز�راً  ،للخارج�ة والعدل وز�راً  "الجر�ي يعل"أص�ح  ؛م1951
 ،الذى بدوره تنازل عن وزارة الصحة لمحمد بن عثمان "علي الجر�ي" إلىراء عن وزارة العدل الوز  رئ�س

                                                           
 .357-351ص مسیرة االستقالل، لیب�ا ،سالم الكبتي (1)
 .357ص ،نفسه المرجع (2)

(3)Adrian pelt :Libyan independence p208    p  209 
 .189، صمجید خدوري، المرجع السابق (4)
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فزان  إقل�موحید �مثل  االستشاري ولجنة التنسیق على وجود وز�رالمجلس فزان في حتج أهل عدما أوذلك �
 .)1(ودون حقی�ة

عضو�ته  إلى�اإلضافة  ،ول حكومة تمثل جم�ع اللیبیینأفي  وز�راً  "علي الجر�ي"أص�ح  أن�عد 
صوصا أن الجدید خیتفرغ للعمل  من الطب�عي أن ،جلس االستشاري لألمم المتحدة في لیب�االمفي 

م من الجمع�ة الوطن�ة ولجنة 1951صیف عام التشكل �شكل واضح في مؤسسات الدولة أص�حت في 
 "�يعلي الجر "واضحة لذلك ترك ص�حت خطوات االستقالل أو  ،لدستور والحكومة اللیب�ة المؤقتةاكتا�ة 

م 1951صیف  ذلك فيو  ،نیزي الدكتور علي الع إلىمم المتحدة في لیب�ا مكانه في المجلس االستشاري لأل
جنیف س في أول اجتماعاته مع ذلك المجلوحضر العنیزي  ،السنوسي إدر�س األمیربناء على رغ�ة 

 . )2(كتو�ر من نفس العامخالل أ
سبق األمذكرات رئ�س الحكومة  "كتا�ه في مذكراته التي وضعها فيمحمد بن عثمان الصید  ذكرو 

وتحسین  ،من مصرعلى عودة علي العنیزى  مركزاً المجلس االستشاري  في "الجر�ي يعل"ك�ف�ة تغییر 
األمین العام لجامعة السنوسي �عدما كان العنیزى في صف عبدالرحمن عزام  إدر�س األمیرعالقته مع 
 . )3(الدول العر��ة

كثرت عل�ه المسؤول�ات من  "يعلي الجر�"ن بن عثمان فإذكرها  لرغم من هذه الروا�ة التيوعلى ا
 يواعتقد �أن قدوم عل، الحكومة اللیب�ة الجدیدة وز�ر في إلى�اإلضافة  ،س االستشاري لالمجعضو في 

 شخصاً  األمیررأى ف�ه  ،الوطن إلىجامعة الدول العر��ة وعودته في  العنیزي من مصر �عدما كان موظفاً 
 ور العنیزى فينتناسا د كذلك ال ،الوزارة الجدیدةلعمله في  المهمة حتى یتفرغ الجر�ي تلك�ستلم  مناس�اً 

جمع الوطنیین اللیبیین في  فيالسنوسي  إدر�س األمیرالمتحدة وس�اسة  األممقالل في محادثات االست
 .عن الخالفات الس�اس�ة السا�قةوالتغاضي  ،ترك یخدم الدولة اللیب�ةعمل مش

االحتفال بتوق�ع وث�قة  ؛وزارة الخارج�ة اللیب�ةفي  "الجر�يعلي "التي قام بها  األعمالومن أهم 
محمود المنتصر رئ�س الحكومة  :وحضر هذا االحتفال كل من ،الحكومة اللیب�ة المؤقتة إلىطات نقل السل

السید و  ،عمر فائق شنیب وز�ر الدفاعالسید و  ،مةتلك الحكو الجر�ي وز�ر الخارج�ة في  يب�ة وعلاللی
 اإلدارةرئ�س ي كلوالمستر رو�رت �آل ،لیب�ا واللورد أكسفورد المتحدة في األممدوب من "در�ان بلتأ"

 .)4(م1951طرابلس خالل عام  البر�طان�ة في
                                                           

 ، الر�اط المغرب،1ط األسبق أعدها للنشر طلحه جبر�ل، مذكرات رئ�س الحكومة اللیب�ة ،محمد بن عثمان الصید (1)
 .71 ،70ص ،م1996

 .75ص ،نفسه المرجع (2) 
 .76، 75ص ،المرجعنفس  (3) 
  .224، ص1، جلیب�ا مسیرة االستقالل ،سالم الكبتي (4)
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  :أول حكومة لیب�ة �عد االستقاللللدفاع في  الجر�ي وز�راً علي المحور الرا�ع: 
السنوسي من  إدر�سم طلب الملك 1951د�سمبر 24ا یوم لیب�ستقالل ا إعالنفي نفس یوم 

م على الشكل 1954 فبرایر 18استمرت حتى یوم هذه الحكومة  ،د المنتصر تشكیل الحكومة اللیب�ةمحمو 
 ،للمعارفو  ،للعدل للرئ�س ووز�راً  خ�ا نائ�اً الكیللخارج�ة فتحي  للوزارة ووز�راً  محمود المنتصر رئ�ساً التالي: 

 ابراه�م بن شع�ان وز�راً  ،للمال�ة واالقتصاد منصور بن قداره وز�راً  ،للدفاع الوطني على أسعد الجر�ي وز�راً 
  .)1(للصحة محمد بن عثمان وز�راً  ،للمواصالت

لتأس�س  األولى األسسوضع �مجهود كبیر في وزارة الدفاع قام  في "الجر�ي يعل"وخالل عمل 
لج�ش اللیبي وقرر مجلس ا إنشاءم تقرر 1953أواسط عام  وخالل وزارته للدفاع وتحدیداً  ،الج�ش اللیبي

�كونون نواة لتأس�س لتخر�ج ض�اط مدینة الزاو�ة مدرسة عسكر�ة في  إنشاءجتماعاته أحد ا الوزراء في
 .الج�ش اللیبي

 أنترك�ا لكى �طلب من حكومتها  إلى "الجر�ي يعل"�فاد وز�ر الدفاع ثم قرر مجلس الوزراء إ
وفعال  ،نهم من �قود الج�ش اللیبي الناشئمن أصول لیب�ة لیختار م في الج�ش التركي تقدم له ض�اطاً 

و�دأت  ،واستلموا ق�ادة الج�شلیب�ا  إلىوجاؤوا  "عمران الجاضره"لواء یدعى  :أتى �ض�اط على رأسهم
 .غیر جدیر�ن �ق�ادة الج�ش اللیبي ورفاقه "الجاضرهعمران "اللواء  أنثبت  أنهإال  ،عمل�ات التجنید

ة رسال مجموعحكومة العراق واالتفاق معها على أقرر مجلس الوزراء االتصال �وفي تلك األثناء 
وصلت هذه ال�عثة برئاسة لواء یدعى و  ،تأس�س الج�ش اللیبي وق�ادته من الض�اط العراقیین ل�سهموا في

قوات األمن ض�اط ثم طلب من ومن  ،زد�ادسس الج�ش اللیبي وراح عدده في او�هذه الطر�قة تأ "الجنابي"
السنوسي  إدر�س األمیرنوسي الذى تكون في مصر �أشراف من الج�ش السكانوا أصًال الذین  ،برقةوال�ة ب

السنوسي " :ومن ضمن هؤالء ،قوا جم�عهم �الج�ش اللیبي الناشئیلتح أن� ،أثناء الحرب العالم�ة الثان�ة
 .)2(�الج�ش اللیبيركان مرت�ة رئ�س األ إلىوصل ف�ما �عد  الذى "طیوشاال

 امفاوضات مع بر�طان�مة اللیب�ة الناشئة قبل دخولها في الحكو  أنمذكراته ذكر بن عثمان في و 
وض تعین لیب�ا للحصول منهما على قر مصر والعراق  :قررت االتصال �حكومتي ،اهدة معهاوعقد المع

 ،على أقل تقدیر أو ،ومال�ةتوق�ع معاهدة عسكر�ة حول  مفاوضات مع بر�طان�اوذلك قبل الدخول في 
 . )3(من موقع أفضلدخول المفاوضات 

                                                           
 .201صالمرجع نفسه،  (1) 
 .95ص ، المرجع السابق،محمد بن عثمان الصید  (2)
 .83ص محمد بن عثمان الصید، المرجع السابق، (3)
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في كل من مصر والعراق لمقابلة المسؤولین  إلىالجر�ي وز�ر الدفاع آنذاك  ي�فاد علوتقرر إ
ذلك  فيالدولتین العر�یتین القادرتین  �اعت�ارهماو�حث أمكان�ة الحصول على مساعدات مال�ة  ،البلدین

 ألنها ال ؛حراج المملكة العر��ة السعود�ةلیب�ة أولم ترد الحكومة ال ،للیب�ا الوقت على تقد�م المساعدات
یزال في  الفي ظل بد�اته تطو�ر مجالها االقتصادي المتمثل في النفط الذي كان �مكنها تقد�م مساعدات 

 .)1(جداً اً حدود مبدایته و 
یبین صعو�ة  وهذا ما ،ها لیب�ابتلك الفترة �ما فیفقط ر��ة مستقلة هناك قرا�ة س�عة دول عوكانت 
 .الم�كرة من خروجها من االستعمار تلك الفترةمساندتها �عضها ال�عض في  عر��ة فيموقف الدول ال

لثورة المصر�ة قد تولت مقالید وكانت ا ،مصر إلى "الجر�ي يعل"سافر  م1952أواخر  فيو 
األوضاع آنذاك وشرح له وز�ر الخارج�ة  "محمود فوزى "مع  "الجر�ي يعل"جتمع االقاهرة  فيو  ،األمور
التي  األجنب�ةن القوات أو  ،لها ج�شن لیب�ا ل�س أو  ،للغا�ة مترديالوضع االقتصادي  أن مبیناً  ،اللیب�ة

 تلكض مع وقد قررت الحكومة التفاو  ،تزال �اق�ة على أراضیها لثان�ة الاحتلتها أثناء الحرب العالم�ة ا
ساعدات تعزز بها مركزها م أوالحصول على قروض ترغب في  ،لدول لكن قبل الدخول في مفاوضاتا

 ،لیب�ا إلىتقدم مصر مساعدات مال�ة  أن "الجر�ي يعل"وأقترح  ،�كا وفرنسامر أمع بر�طان�ا و التفاوضي 
كان جواب  ،لتغط�ة عجز المیزان�ةا مبلغ أثنین ملیون جن�ه استرلیني لم �كن ذلك متاحا تقرض لیب� وٕاذا

مع  "الجر�ي يعل"جتمع اهنالك  ،تماع مع رئاسة مجلس ق�ادة الثورةضرورة االج "محمود فوزى "السید 
ن السید جمال عبد الناصر الذى كام مع ث ،آنذاك الذى كان یتولى رئاسة مجلس الثورةاللواء محمد نجیب 

  .)2(لظروف دولتهم الجدیدة نظراً  ،�ستط�عا تلب�ة طل�هاللذین لم نائ�ًا لرئ�س مجلس ق�ادة الثورة 
وأعضاء عبداالله  األمیرتمع مع ولى العهد اجو  ،العراق إلى "الجر�ي يعل"سافر �عد ذلك 

توجد دولة عر��ة تستط�ع مساعدة لیب�ا  ال أنهنهم أبلغوه أغیر  ،وتحدث معهم �صراحة ،عراق�ةالحكومة ال
 .مورهم �أنفسهمیتدبرو أ أنلذلك على اللیبیین  ،�ما فیها العراق
حكومة لیب�ة �عد ول أ للدفاع في �صفته وز�راً  "الجر�ي يعل"قام بها المحاوالت التي هذه 

مع الدول الموجودة  مفاوضات  ومة اللیب�ة في أيمن أجل الحصول على مكاسب للحكاالستقالل كانت 
  .ان�ةعالم�ة الثلیب�ا منذ نها�ة الحرب القواتها أصًال في 

أنها لیب�ة تتفاوض �شروط أفضل و�موقع أقوى في الحكومة الهذه المكاسب لو حصلت لجعلت 
من ه�منة تلك  نحو التخلصعن حس وطني  دوهذا �ع ،غیر محتاجة للمساعدات المال�ة من هذه الدول

                                                           
 .83ص ،نفسه المرجع (1)
 .95صالمرجع،  نفس(2) 
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خالل تلك الفترة وقت صعب كانت ف�ه الكثیر من الدول العر��ة لم تحصل على استقاللها الدول في 
 .)1(الم�كرة من مراحل تحرر الدول العر��ة

 
 الخاتمة

ل�حث عن االستقالل لیب�ا �عد الحرب العالم�ة الثان�ة على مسألة ا فقت الشخص�ات الوطن�ة فيات
ثم بناء  ،عت بتلك المهمةضطلالتي االوطن�ة أحد تلك الشخص�ات  "الجر�ي يعل"وكان  ،الوطني اللیبي

لیب�ا قبل االستقالل  مجهودات هذا الرجل في إلىتعرضنا  وخالل هذا ال�حث ،الدولة المستقلة �عد ذلك
 .كلف بها عده من خالل المناصب والمهام التيو�

التكلم  من تمكنهة الواسعة منها �كان من ذوى المؤهالت العلم�ة والثقاف "الجر�ي يعل" أنو�ما 
 االوفر حظاً اللیب�ة جعلته من الشخص�ات حسه الوطني  إلىضافة هذه الصفات �اإل ،أجنب�ةللغات  �عدة
 . یب�ا قبل االستقالل اللیبي و�عدهلبمة همراكز والمناصب الس�اس�ة الالعدید من المتقلد في 

مدینته درنه شرق لیب�ا ونحن نعلم ذا الرجل نجده قد عمل �التعل�م في ومن خالل تت�ع سیرة ه
عمل  ؛ثناء الحرب العالم�ة الثان�ةوأ ،لیب�اة التعل�م خصوصا بتلك الفترة التي انتشرت فیها األم�ة في أهم�

لشرق لیب�ا من  األلمانيوعند االحتالل  ،الثان�ةالحرب العالم�ة  في األولدرنة أثناء تحر�رها لمدینة  عمیداً 
قد  أنهو�بدو  ،له السنوسي وعمل مستشاراً  إدر�س�األمیر مصر والتحق  إلىجدید خالل تلك الحرب رحل 

على  ال دل�الً إ�عد ذلك  ؛برقة ولیب�ا �صفة عامة مة فيهمقلده العدید من المراكز الوما ت األمیرحظى بثقة 
  .ذلك

، لیب�ا في اإلنجلیز�ةالعسكر�ة  اإلدارةة برقة خالل فتر للمعارف في  م مدیراً 1944فقد أص�ح عام 
ر�طان�ا دخلت بوذلك �عدما أ ،م1945البر�طان�ة في برقة عام  اإلدارةمجلس دیر التنم�ة في لم ثم نائ�اً 

  .اإلدارةتلك في العمل معها في شخص�ات لیب�ة مؤهلة 
بجلب  اإلنجلیزقناع افي  "الجر�ي"نجح برقة أثناء تلك الفترة  للمعارف في وخالل عمله مدیراً 

 مهماً  وكان ذلك دوراً  ،م�ةفیها األنتشرت لیب�ا بتلك الفترة التي ال�م في التع للعمل فين من مصر معلمی
ولعل هذا النهج  ،ظروف صع�ةلیب�ا في ل االستقالل الوطني إعالنتعل�م قبل لل األولى األسسوضع في 
تلك الرؤ�ة التي تعجل �النهوض �التعل�م في  و�ذلك �عد س�اقاً  ،الحكومات اللیب�ة �عد االستقالل تخذتهاما 
 .  عن هذا الرجل الكثیر وهذا ما یجهله ،ا �شكل اسرعلیب� في

                                                           
 .96، 95ص محمد بن عثمان الصید، المرجع السابق، (1)
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العام  البرقاوي سكرتیرا للمؤتمر الوطني  بجانب ذلك أهتم �العمل الس�اسي �شكل واضح حیث شغل
هذا الحزب كان الممثل الس�اسي  أنو�ما  ،�ة الوطن�ة المعروفة خلیل القاللم �صح�ة الشخص1948عام 

 .األخرى البرقاو�ة  األحزابل ل برقة �عد حالوحید أله
معظم  أنعلمنا  ما إذاوذلك  "الجر�ي"، كان �قوم �ه تي�مكن لنا تصور المجهود الكبیر الو 

عمر المختار وزعماء العشائر المجاهد اء هذا الحزب هم زعماء تقلیدیین للسنوس�ة من رفق األعضاء في
الذین لم یتحصلوا على فرص تعل�م خالل السنوات السا�قة أثناء مرحلة الجهاد  ،برقة من ك�ار السن في

ت داخل ذلك وتنسیق وتنظ�م الجلسا ،صدار ب�اناتوذلك من خالل ا ،اإل�طالياللیبي ضد االحتالل 
 . برقة ل السكرتار�ة من أشهر المثقفین فيعم أستدعى اخت�ار أثنین فيولعل ذلك ما  ،المؤتمر

وكان خطوة في  ،برقة حكم ذاتي اإلنجلیزخالله من م الذى منح 1949ستقالل برقة عام و�عد ا
 .حكومة برقة والمواصالت فيلألشغال العامة  وز�راً  "الجر�ي يعل"أص�ح  ،ستقالل ال�الد �صفة عامةا

في المجلس لبرقة  ممثالً  خت�اره عضواً هو ا "الجر�ي يعل"الدور المهم الذى قام �ه  أنغیر 
 األقال�م�مثلون  أعضاءخت�ار ثالثة وذلك عندما تم ا ،م1950یب�ا عام ل االستشاري لألمم المتحدة في

 .ذلك المجلس فياللیب�ة الثالث طرابلس و�رقة وفزان 
ذلك المجلس  أعضاءلس من خالل الجلسات والجوالت التي قام بها ذلك المجوقد برز دوره في 

 �أعمال رئ�س المجلس االستشاري في المحادثات الشهیرة التي كان القائم أنهحتى  ،أرجاء لیب�ا آنذاك في
 ،م1950ا عام سبهمدینة  ومستشاروه في ،ان أحمد سیف النصرفز  إقل�ممع رئ�س المجلس  أعضاءجراها أ

ة االستقالل وشكل الدولة ونظام مسأل إلىمعرفة رؤ�ة أهل فزان  إلىكانت تهدف  هذه المحادثات التي
   .عمله بذلك المجلسالمتحدة في لیب�ا أدر�ان بلت من خالل  األمموقد أطراه مندوب  ،فیهاالحكم 

 ،عامة تمثل لیب�ا �صفة  في الحكومات اللیب�ة االتحاد�ة التي واضحاً  كما كان لهذا الرجل دوراً 
استمرت من نها�ة  كومة التيهذه الح ،قبیل االستقالل فقد شغل وزارة الخارج�ة في الحكومة اللیب�ة المؤقتة

وخالل تلك الحكومة ، د�سمبر من نفس العام 24استقالل لیب�ا في  إعالنیوم  إلىم 1951عام مارس 
�ا لصالح الحكومة اللیب�ة المؤقتة لیب في اإلنجلیز�ة اإلدارةالسلطات من استالم  يف "الجر�ي يعل"شارك 

 .من أجل حصول لیب�ا على استقاللهالمتحدة ا األمموافقت علیها  وهى الترتی�ات التي ،االستقالل قبیل
أول  فيللج�ش اللیبي عندما كان وز�را للدفاع  األولى األسسوضع في  ا�ضاً  وقد كان دوره �ارزاً 

 24ي استقالل لیب�ا ف إعالنت من یوم استمر  هذه الحكومة التي ،�عد االستقاللحكومة لیب�ة 
كل من ترك�ا ثم العراق من أجل  إلىبجوالت دول�ة  "الجر�ي"حیث قام  ،م1954فبرایر  –م 1951سمبرد�

  .الولیدجلب ض�اط لتدر�ب الج�ش اللیبي 
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 قائمة المصادر والمراجع

 �ة:وثائقكتب ال: الأوالً 
العر��ة للعلوم الدار  ،1ط ،3ج ،1ج ،رة االستقالل وثائق محل�ة ودول�ةمسیلیب�ا : سالم ،الكبتي -1

 .م2012  ،لیب�ا -بنغازي ، الساق�ة للنشردار  ،بیروت لبنان ،ناشرون 
دار  ،2ج ،1ط ،ك وثائق عن دوره الس�اسي والوطنيوالمل األمیر ،السنوسي إدر�س: سالم ،الكبتي -2

 .م2013 ،لیب�ا ،بنغازي  ،الساق�ة للنشر

  :: الكتباً ن�ثا
لصراع من أجل مسیرة االستقالل الحركة الوطن�ة اللیب�ة لیب�ا ا لیب�ا: مفتاح السید ،الشر�ف -1

 م .2011 ،بیروت لبنان ،الفرات للنشر والتوز�ع ،1ط ،االستقالل
المجلد  ،ضر صفحات من تار�خ لیب�ا الس�اسيلیب�ا بین الماضي والحا: محمد یوسف ،المقر�ف -2

 .م2017 ،مركز الدراسات اللیب�ة أكسفورد ،2ط ،1ج ،األول
 ،ناصر الدین األسد ،نقوال ز�اده رجمة:ت ،الس�اسية في تطورها لحدیثة دراسلیب�ا ا: مجید ،خدوري  -3

 .م1962 ،األمر�ك�ة�ات المتحدة واشنطن الوال
 ،القاهرة ،دار الفكر العر�ي ،جر�سيلمیوسف ا راجعة:م ،السنوس�ة دین ودولةمحمد فؤاد:  ،شكري  -4

 .م1948

  الشخص�ة: : المذكراتاً لثثا
، أعدها للنشر طلحة جبر�ل، الحكومة اللیب�ة األسبقمذكرات رئ�س : الصید، محمد بن عثمان الصید -
 .م1996، الر�اط، المغرب، 1ط

 :األجنب�ةرا�عًا : الكتب 
1- Adrian belt :Libyan independence and the united nations. 
2- A  case of planned decolonization-1970. 
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 مصر يف والعمالت النقدنظام تطور  

  )م1517-1250ه/922-648( اململوكىالعصر  يف 
  أحمد علي صالح الحسنوني

 كل�ة التار�خ والحضارة -قسم التار�خ
 ید محمد بن علي السنوسي اإلسالم�ةجامعة الس

 
 العصر في مصر في والعمالت النقد  نظام تطور  موضوع في ال�حث الدراسة هذه تتناول:  ثال�حملخص 
 الممال�ك سالطین ات�عها التي النقد�ة الس�اسة تت�ع خالل من وذلك) م1517-1250/ه922-648( المملوكي

 الممال�ك دولة في والعمالت النقدي �النظام المتعلقة الدراسات ألن الموضوع هذا على ال�احث اخت�ار وقع وقد
 من �عتبر الممال�ك عصر وان خاصة األخرى  اإلسالم�ة �الدول مقارنة والدراسة ال�حث من مز�د الى تحتاج التزال

 بوصفها والعمالت النقدي النظام دراسة أهم�ة وتكمن الحضاري  االزدهار حیث من اإلسالم�ة مصر عصور أهم
 أي في والعمالت النقدي النظام وأن خاصة اإلسالم�ة للمجتمعات االقتصاد�ة االوضاع لمعرفة أساس�اً  مدخالً 
  . واالجتماع�ة الس�اس�ة أوضاعها على إیجابي �شكل و�نعكس ألستقرارها أساس�ة ركیزة �مثل دولة

 
Research Summary                      

    This study deals with research on the issue of the development of the monetary and 
currency system in Egypt during the Mamluk era (648-922 AH / 1250-1517AD), by 

tracking the monetary policy followed by the Mamluk sultans. 
    The researcher chose this topic because the 

studies related to the monetary system and currencies in the Mamluk state still need more 
research and study compared to other Islamic countries, especially since the Mamluk era is 
considered one of the most important eras of Islamic Egypt in terms of civilizational 

prosperity                                                              
    The importance of studying the monetary system and currencies as a basic entry point 

to know the economic conditions of Islamic societies, especially since the monetary system 
and currencies in any country represents a fundamental pillar for its stability and reflects 
positively on its political and social condition.
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  المقدمة
م) 1517-1250ه/922-648( ر المملوكيالعصفهذا ال�حث یتناول تطور نظام النقد والعمالت في   

علي أنهم قد انتزعوا الحكم والسلطة  كانتالنظرة العامة ف، ه بدا�ة صع�ةسالطینبدا�ة كانت  لك العصر الذيذ

كان حكم طین الممال�ك حكم مصر تولى سالعند أصحاب الحق في الحكم والسلطة ، و من األیو�یین الذین كانوا 

تحسین للهذا سعى سالطین الممال�ك  الشام تحت س�طرة األیو�یین فمثل هذا خطرًا على تلك الدولة الناشئة

االقتصاد�ة في ال�الد ومحاولة إزالة العوائق بینهم و�ین الشعب المصري الذي مثل عماد الدولة الناشئة األوضاع 

. 

األیو�ي للحكم الدولة المملوك�ة واالنتقال من الحكم  توتر الس�اسي الذي شهدته ق�امهذا �اإلضافة إلى ال

النظام النقدي �الدولة س�اب أثرها الواضح على وجود االضطرا�ات الداخل�ة والخارج�ة كان لتلك األ معالمملوكي و 

  . المملوك�ة

 أس�اب اخت�ار الموضوع :

ة لى مز�د من ال�حث والدراسة مقارنالعمالت في دولة الممال�ك تحتاج إالنظام النقدي و � المتعلقةتزال الدراسات  ال

سالم�ة من حیث االزدهار اإلممال�ك �عتبر من أهم عصور مصر ن عصر ال�الدول اإلسالم�ة االخرى خاصة أ

  الحضاري .

 أهم�ة الدراسة :

ة في المجتمعات لمعرفة األوضاع االقتصاد�دراسة النظام النقدي والعمالت بوصفها مدخًال أساس�ًا أهم�ة تكمن 

  قتصادها .في أي دولة �عتبر ركیزة أساس�ة الستقرار ان النظام النقدي والعمالت اإلسالم�ة خاصة وأ

 المت�ع في الدراسة :المنهج 

س�عتمد ال�احث في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي الذي �عتمد على سرد المعلومة التار�خ�ة وتحلیلها �االعتماد 

   على أوثق المصادر والمراجع وأكثرها موضوع�ة .

ت على جاء وثبت �قائمة المصادر والمراجعم�احث تعقبها خاتمة  ثالثةلى مقدمة و قسمت هذه الدراسة إو   

  تي :النحو اآل

  .المملوكي العصر في مصر في والعمالت النقدي لنظامبدا�ة االم�حث األول : 

 . العملة في والتز�یف الغش ظاهرة انتشار  :الم�حث الثاني

  والس�طرة على العملة. النقدي التعامل ض�ط الحاكمة السلطة محاوالت:  الم�حث الثالث

  .قائمة المصادر والمراجع    -الخاتمة   
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 لنظام النقدي والعمالت في مصر في العصر المملوكي:بدا�ة االم�حث األول : 

.  یتعاملون �النقود والعملة التي استخدمها بنو أیوب، فقد كان الناس یتعاملون �الدراهم الكامل�ة الممال�ك استمر  

، وكان یتم استبدال الدرهم الفضة النقرة )2(والفلوس النحاس�ة، )1(وكانت تلك الدراهم من نوعین هما: الفضة النقرة

كان من أولو�ات السلطان المملوكي عندما  فقداستمرار التعامل بتلك النقود ، ورغم )3(�ست من الفلوس النحاس�ة

ذلك  من رغمعلى الو  التحكم فیها،األوضاع االقتصاد�ة و  على س�طرةلل سع�ًا منه�اسمه ك النقود ستولى الحكم ی

�أن نقود الممال�ك قد تمیزت عن غیرها من نقود العالم اإلسالمي �صفة عامة ونقود مصر  فقد ذكر أحد ال�احثین

النقود المملوك�ة كانت حقًا شخص�ًا  نوأ�صفة خاصة كونها مضطر�ة �سبب ظروف العصر الس�اس�ة خاصة 

هي نقود تتمتع �القبول والثقة لدى الشعب ما �قي للسلطان نفسه ترت�ط �قوته وضعفه وتستمد منه �قاؤها وتداولها ف

 توكان ،تم ضرب غیرها�و  ، عتق نقوًدا نقودال ص�ح تلكتما یتم عزل السلطان أو وفاته السلطان في حكمه وعند

 . )4( الدولة المملوك�ة على معظم تار�خ السمة الغال�ة هي ههذ

الدر �ضرب الدنانیر والدراهم  التي نقشت علیها لقبها مقرونًا �اسم  ةفعلى سبیل المثال قامت السلطانة شجر     

علیها ع�ارة "المستعصم�ة الصالح�ة  مكتوب م)1285-1242ه/656-640( �فة الع�اسي المستعصم �اهللالخل

 ".)5(ملكة المسلمین  والدة الملك المنصور خلیل
                                                           

�كون ثلثها من فضة وثلثها من نحاس أحمر وتط�ع بدور الضرب �السكة السلطان�ة و�كون  وهي التيالدراهم النقرة : )1(

منها دراهم صحاح وقراضات مكسرة والعبرة في وزنها �الدرهم وهو �عتبر �أر�عة وعشر�ن قیراطًا وقدر �ستة عشرة ح�ة 

عتدل والدرهم من الدینار ونصفه من ح�ات الخروب فتكون كل حبتین بثمن درهم وهي أر�ع ح�ات من ح�ات القمح الم

محمد أحمد دهمان : معجم  للمز�د ینظر: وخمسه وٕان شئت قلت س�عة أعشاره ف�كون كل س�عة مثاقیل عشرة دراهم ؛

 .66ص  م، 1990دار الفكر،دمشق،األلفاظ التار�خ�ة في العصر المملوكي،

فقد  )م1379هـ/ 781( في عهد الظاهر برقوق عامت العمالت النحاس�ة تتصدر المعامالت أ العمالت النحاس�ة: بد )2(

ك سأمر برقوق وهو أمیر قبل ارتقائه عرش السلطنة �ضرب كم�ة كبیرة من الفلوس النحاس�ة لیزداد ر�حه �عد أن أوقف 

 �شذور النقود اإلسالم�ة المسمىتقي الدین أبوالع�اس أحمد بن علي،  المقر�زي: .للمز�د ینظر:الدراهم الفض�ة لندرتها

؛ عبدالرحمن فهمي: النقود 67، ص  1987، العراق المكت�ة الحیدار�ة محمد السید علي، :العقود في ذكر النقود، تحقیق

؛ نجوان أحمد سعید : النظام النقدي ودار ضرب المسكوكات في مصر زمن 76ص  م،1964 ،القاهرةالعر��ة، 

 .420م، ص 2016، 44سالطین الممال�ك، حول�ات آداب عین شمس مصر، العدد 

 . 67ص، النقود اإلسالم�ة ) المقر�زي:3(

ر كــاظم الحســیني: الكنــى واأللقــاب علــى نقــود الممال�ــك ال�حر�ــة والبرج�ــة فــي مصــر والشــام، �حــث فــي مجلــة ق)  محمــد �ــا4(
 . 55ص  المورد، العراق ، العدد األول،

 .85، ص المرجع السابق) عبدالرحمن فهمي: 5(
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لسلطان سم اسمه مقرونًا �ااالمعز أی�ك الذي ضرب النقود � نفسهالنهج  ار علىس وفى ذات الس�اق

سم السلطان اك العملة مثل الدینار �س، وكذلك قام �م)1249-1240ه/647-637(الح نجم الدین أیوبالص

)  وكان الشكل العام له دائرتان مت�ادالن حول كتا�ات كل م1252-1250ه/ 650 -648األشرف موسى (

نهما �ح�ط �كتا�ات الهامش في كل منهما دائرة واحدة وجاءت نصوص الوجه مكتوب من مركز الوجه والظهر بی

علیها في الهامش "�سم هللا الرحمن الرح�م ضرب هذا الدینار �القاهرة سنة تسع وأر�عین وستمائة والهامش أ�ضًا 

مكتوب �المركز اإلمام وكان ، ال إله إال هللا محمد رسول هللا أرسله �الهدى ودین الحق ل�ظهره على الدین كله

المستعصم �اهلل أبو أحمد عبدهللا أمیر المؤمنین وكان مكتوب على الظهر في المركز أیوب الملك الصالح، الملك 

 . )1(األشرف أبو الفتوح موسى

(اإلمام  ه) فكتب علي الوجه في مركز م1250/1257/ هـ648/655(سنة لمعز أی�ك اك النقود سوقام �

( �سم هللا الرحمن الرح�م ضرب هذا  المستعصم �اهلل أبو أحمد عبدهللا أمیر المؤمنین) أما الهامش فكتب عل�ه

هـ ) والظهر مكتوب عل�ه في مركزه  (الملك الصالح نجم الدین أیوب من الملك الكامل 654الدینار �القاهرة سنة 

 . )3(�اهلل سم الخل�فة الع�اسي المستعصماوكذلك فعل ابنه المنصور علي الذي قرن اسمه �  )2(أی�ك )

كل من الصالح نجم الدین أیوب والخل�فة لالدین أی�ك والمنصور علي الدر وعز  ةور�ما كان ذكر شجر 

لألیو�یین والخل�فة  وت�عیتهمدل�ًال على ارت�اطهم ما هو إال إضافة شرع�ة لحكمهم و  على العملة المستعصم �اهلل

سیف الدین المظفر  أقدم أن ىلإمعارضة،  منه المصري فال تظهرالع�اسي المستعصم؛ لكسب ود وتأیید الشعب 

 . )4(ضرب النقود �اسمه منفرداً  على م)1259ه/657( قطز

دل�ًال على قوة سیف الدین قطز أو استئثاره �السلطة وس�طرته على الحكم  وفى الواقع فإن هذا ال �عد 

ولكن كان هذا نتیجة لتطور األحداث الخارج�ة وسقوط الخالفة الع�اس�ة  ،أی�ك وشجرة الدر المعز �عكس كل من

من الخل�فة فلم �كن قطز �حاجة إلى هذا التأیید الشرعي وٕاعالن الت�ع�ة لكل  ،م)1258ه/656( على ید المغول

لهذا قام �ضرب النقود منفردًا نتیجة لسقوط الخالفة الع�اس�ة في �غداد على ید المغول �اإلضافة لفقد  ،واألیو�یین

 .المتخاذل من الغزو المغولي إضافة إلى موقفهماألیو�یین مكانتهم في نفوس المصر�ین �عد نجاح أی�ك في ذلك، 

 

                                                           
القــاهرة ، ، ) رأفــت محمــد: النقــود اإلســالم�ة منــذ بدا�ــة القــرن الســادس وحتــى نها�ــة القــرن التاســع ، مكت�ــة زهــراء الشــرق 1(

 .131 -130، ص  2000

 .131، صمرجع نفسه) ال2(
 ؛87، ص  مرجع نفسه) ال3(
 .88، ص  مرجع السابق) عبدالرحمن فهمي: 4(
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مع تولي المؤسس الحق�قي للدولة في مصر للدولة المملوك�ة  ل�ةفعتبدأ الس�اس�ة النقد�ة ال فى الواقع

الذي قام �ضرب دراهم جدیدة تحمل  م)1277-1260ه/676-658( المملوك�ة وهو الظاهر ركن الدین بیبرس

 .)1(الع�ارات األخرى  ضدراهم الظاهر�ة وقام بنقش  شعاره علیها �اإلضافة ل�عاسمه أطلق علیها اسم ال

�ضرب  )2(ذلك فقد تدهورت األوضاع النقد�ة �سبب الغش في العملة، فقد قام الزغل�ة منرغم على الو 

حاول التصدي  درهم، فما كان من السلطان إال أنسدس  وزنهوخففوا وزنها حتى صار الفلس  دراهم السلطان

 . )3(لتلك النقود المزورة التي تسمى القراط�س

الفلوس  تقلّ  وأ ت�فلوس المعاملة في مصر حتى كثر ف الخفا )4(وقام بخلط هذه الفلوس القراط�س

�أن تكون ما نودي  الجیدة ، فتعبت الناس منها وازدادت األسعار كلها مما أدى  لغلق الكثیر من الحوانیت �عد

ولكن لم یرجعوا عن غلق  بهم وشهر  �ضرب أر�اب المعا�ش �المقارع )5(لي القاهرةاالفلوس �المیزان فقام و 

قاموا  ن من الزغل�ة إال أنفما كا ،والفلس الخفیف یرد ،الحوانیت فكان الفلس الذي عل�ه عالمة السلطان یؤخذ

 . )6(علیها عالمة السلطان اً نقود ضرب�

الدین  بن مكانس وكان نتیجة لهذه األمور أن استغل العامة من الط�قات الشعب�ة خروج األمیر كر�م

وتجمعوا حوله من جم�ع  ،ألفاظ ال تلیقالذي كان خارج ال�الد وصاحت �ه  ،المحتسب الستق�ال السلطان

 ،ذلكبو�لغ السلطان  اً خیر  وعدهم�اعة لها وقلة الخبز وغیره، فالجهات وشكوا ما بهم من أمر الفلوس ورد ال

فأسرع السلطان في طلب األمراء وأخذ �شتد علیهم و�نكر علیهم رد م�اشر�هم للفلوس وعدم ب�عهم القمح من 

ال إله إال هللا محمد رسول (، على أحد وجه�ه  اً الفلس درهم وزن م أمر �أخذ فلوس جدیدة الشون للطحانین ، ث

ثم استقر األمر على أن �حصل الفلوس  الف رطل،آان�ة وعلى اآلخر اسم السلطان ، فضر�وا نحو ثم )،هللا

القد�مة كل رطل بثالثین درهم إلى أن تخرج الفلوس الجدد من دار الضرب مما كان له األثر على استقرار 

                                                           
 .314 صم، 1992دار النهضة العر��ة، القاهرة، عاشور: مصر في العصر األیو�ي والمملوكي، عبدالفتاح ) سعید 1(

تز�ف النقود في مصر والشام عصر سالطین  الدردیري: إسماعیلهم  األشخاص الذین �متهنون تز�ف النقود.؛  (2)
 .538، ص2008،  27ددعال مجلة اللغة العر��ة أسیوط ،جامعة االزهر،، الممال�ك 

فلوس القراط�س: نقود فض�ة أو نحاس�ة زمن الملك العادل وأصلها قضـ�ان مـن الفضـة أو النحـاس  تقـص لتصـ�ح نقـودًا )3(
  122، صالمرجع السابقوالقرطاس ورق الكتا�ة ومن هنا اجتمع اسم الفضة والورق  محمد أحمد دهمان : 

عاشـور، مط�عـة دار الكتـب والوثـائق القوم�ـة، القهـارة،  السلوك لمعرفة دول الملـوك، تحقیـق: سـعید عبـد الفتـاح المقر�زي:)4(
 .206 -200ص  م، 2007

 . 206 -200،  ص 2ج، المصدر نفسهلمقر�زي: ا) 5(
 . 206 -200، ص 21، جالمصدر نفسه) المقر�زي: 6(
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، وسعت الستقرار األمور عملت على تهدئة الط�قات الشعب�ة ، و�هذا تكون السلطة الحاكمة)1(األمور

 االقتصاد�ة. 

�سبب الفلوس الزغل التي   )م1322هـ/ 722(ساءت األحوال في مصر وتكرر األمر في عام هذا وقد 

رسم أن تكون الفلوس �المیزان �عد أن ضرب الكثیر  محمد إال أن :ة فما كان من الناصركثرت في أنحاء الدول

على أن كل  ؛أمر السلطان أن یتعامل الناس �الرطل ،)م1324هـ/ 724( سنة وعندما تكرر األمر ،)2(من ال�اعة

أمر أن من عنده شيء من هذه الفلوس �حضرها إلى دار ضرب بل الفلوس بدرهمین، ولم �كتف بذلك  من رطل

وتم ضرب نحو  ،همًا وثمندر الفلس منها  وزن  ؛ا فضة ثم أمر �ضرب فلوس جدیدةخذ بدًال منهأو� )3(العملة 

 .)4(مائتي ألف درهم، وفرقت على الص�ارفة

معاق�ة ال�اعة  توتم ،وكثر رفضها ،الفلوس الزغل حیث كثرت التز�یف فقد زادت ظاهرةورغم ذلك 

الحال وغلقت الحوانیت وارتفعت األسعار، فبلغ سعر القمح من عشرة دراهم في  سد�الضرب والتجر�س إلى أن ف

 )6(، كذلك قام الوالي بترتیب على كل حانوت أر�عة من أعوانه معهم المطارق )5(األردب إلي س�عة عشر درهماً 

 . )7(ینهب حتى ال ف دفع الناس عن حوانیت الخبزبهد

لشراء فإذا �ه ینادي في القاهرة العامة في عمل�ة الب�ع وایر أمور كذلك عمل األمیر قوصون على ت�س

منعوا من المعاملة �الفضة وال تكون  قد كانوا ألنهم ذلكأن یتعامل الناس �الفضة والذهب �سعر هللا، فسر الناس 

 .)8(معاملتهم إال �الذهب و�ذلك تترك العملة حرة

                                                           
 .206 ص، 2، جالمقر�زي: السلوك) 1(
 .233، ص 2، جصدر نفسه) الم2(
الحكومــة منهــا ؛كمــا تقــوم �اســترداد النقــود  و�ــاألخص) وهــي المســئولة عــن تجهیــز النقــود وتصــنعها لســد احت�اجــات الدولــة 3(

كمــا تقــوم بتخــز�ن  كم�ــات كبیــرة مــن المعــادن النف�ســة مثــل الــذهب والفضــة والنحــاس وهــي تمثــل المصــارف ،  وتجدیــدها
 .49ص ،ي النظام النقديحمود النجیدللمز�د ینظر: المركز�ة في عصرنا الحالي؛

 .237ص  ،2، جالسلوك) المقر�زي: 4(
الح�ـــاة الیوم�ـــة فـــي عصـــر ســـالطین قاســـم عبـــده قاســـم : �ـــض مظـــاهر ؛ 253، ص 21، جمصـــدر نفســـه) المقر�ـــزي: ال5(

 . 57م، ص1979دار المعارف، القاهرة،  الممال�ك،
 ؛ للمز�ـــد ینظـــر:البـــدو فـــي ســـوق الجمـــال) جمـــع مطرقـــة وهـــي عصـــاة مـــن الخشـــب الخشـــن، كالعصـــاة التـــي �ســـتخدمها 6(

 .113، ص م 2000،  الدین�ة الثقافة مكت�ة ، الش�ال الدین : جمال تحقیق ،الغمة �كشف األمة إغاثةالمقر�زي: 
 113ص ،السلوك ) المقر�زي:7(

 .552، ص 2، جمصدر نفسهالمقر�زي: ال )8(
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الفلوس الصالح�ة والكامل�ة حتى توقفت األحوال وعاد سعر یردون ال�اعة  فقد أخذذلك  من رغمعلى الو 

صفر منها، وال یؤخذ إال ما عل�ه الغالل إلى ما كان عل�ه فنودي برد فلوس الزغل ، ورد الرصاص والنحاس األ

 .)1(كة وترفقوا �الناس، ولم �ضر أحد منهم بذلك فتحسنت األحوالس

الفلس  وزن �ضرب النقود الجدیدة  )صرغتمش(ر أمر األمی )م1357هـ / 759(وفي شهر المحرم عام 

وكل رطل من الفلوس العت�قة  ،قر أن �كون كل فلس جدید �فلسین عتثم أم ،منها مثقال فضرب عدة قناطیر

 . )2(بدرهم ونصف �عد ما كان الرطل بدرهمین

 ظاهرة الغش والتز�یف في العملة :انتشار الم�حث الثاني:    

العصر المملوكي فقد قام  الزغل  �اإلنقاص من وزن العملة في مصر في تعددت طرق الغش في العملة       

لفلوس العت�قة كل رطل بدرهم وثلث، �عد أن كان كل مما جعل السلطة الحاكمة تنادي في القاهرة �أن تكون ا

ه أوق�ة زنو ضمنها فلس  ، وعمل علیها رنكهق على الص�ارفة فلوس استجد ضر�هاثم فر  ،رطل بدرهم ونصف

نصف أوق�ة كل ثمان�ة بدرهم حساب عن كل فلس بثمان�ة دراهم ومنها  وزنه�فلس ومنها مال�كون كل أر�عة دراهم 

قد المصر�ین الكثیر من ق�مة فالشعب�ة ف ةأفراد الط�ق� اً بدرهم، ولكن هذا األمر أضر كثیر كل ثمان وأر�عون فلسًا 

جعل السلطة مما  كل وغیر ذلكو�طل ب�عهم وشرائهم وقل جلب ال�ضائع من المأأموالهم وتوقفت أحوال الناس 

األصوات �الدعاء من جم�ع  اواستمرار فلوس العتق على حالها فارتفعت له كله الحاكمة تنادي بإ�طال ذلك

 . )3(الناس

 االناس �أنهل ءوجعل بها دائرة وفیها اسمه فتفا ،سطان برقوق �ضرب فلوس جدیدة للناوعندما قام السل

 ، وهذا یدل على كراه�ة الط�قات الشعب�ة لفترة حكم برقوق وتمني المصر�ین زوال ملكه. )4(ستدور عل�ه الدائرة

وفي عصر برقوق كان الدینار یتكون من قسمین ثلث من النحاس والثلثین اآلخر�ن من الفضة وكانت 

و�نها�ة حكم برقوق أخذ سك العملة النحاس�ة قاصرة على شراء ال�ضائع التي ال تصل ق�متها إلى الدرهم 

 . )5(وأص�حت هي القاعدة السعر�ة

                                                           
 .719، ص 2، جالمقر�زي: السلوك) 1(
 .39، ص 3، جصدر نفسه) الم2(
فـي وقـائع الـدهور، تحقیـق : محمـد مصـطفى ز�ـادة، مط�عـة دار بـدائع الزهـور أبو البركات محمد بـن أحمـد، ) ابن إ�اس: 3(

 .296، ص 1جم، 2008الكتاب والوثائق القوم�ة، القاهرة، 
 .381، ص 1، جالمصدر نفسه )4(
 .57 ، صقاسم عبده قاسم : المرجع السابق؛ 203ص ، 4) المقر�زي: السلوك، ج5(
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مل �العتیق وأن یتعا ،لذا نودي على الفلوس الجدیدة �أن یتعامل بها كالعت�قة كل درهم أر�عة وستون فلساً 

لتالعب  نتیجةً . وكان )1(فكان لهذا أثره الحسن على الط�قات الشعب�ة في زمن برقوق  ،كل درهم ثمانون فلساً 

والدینار  ،فبلغ الدینار الهرجة خمسة وستین درهماً  ،والعمل على إنقاصها أن ارتفعت األسعار ،المفسدین �العملة

ن مثقال، ینادي �أن �كون الذهب المختوم �ست. فما كان من السلطة الحاكمة إال أن ت)2(المشخص ستون درهماً 

  )3( والدینار واألفرنجي بخمسة وأر�عین درهمًا.

أن یتعامل الناس �الفلوس وزنًا ال عددًا، وأن �كون كل رطل منها �ستة دراهم حسا�ًا �ثم نودي �عد ذلك 

 . )4(عن كل قنطار ستمائة درهم، فاستمر ذلك ولم ینتقص

ترك  من التي كان  یتعامل بها الناس �عد أن )م1409هـ/ 813(كما كثرت الدراهم الفض�ة ففي عام 

ت من �الد الشام وهي نوعان درهم لبو أكثر، وكانت هذه الدراهم قد جن عامًا أیالناس التعامل بها منذ ثالث

وهذا یدل على حدوث نوًعا من الرواج االقتصادي بین الط�قات الشعب�ة وتوافر الدراهم  )6(والبندق�ة  )5(نیروزي 

وقد  ،المختلفة في التعامل ف�ما بینهم مما جعل السلطان �قوم بختم جم�ع الفلوس التي في الحواصل في القاهرة

ثم  ،د بن محمد بن الط�الوي شهاب الدین أحم :ومتولي القاهرة ،قام بذلك قاضي القضاة مجد الدین سالم الحنبلي

 ،وكان حساب كل دینار �مائتي درهم ،قام �أخذ تلك الفلوس المختومة وتعو�ض أر�ابها عن ذلك ذه�ًا ناصر�اً 

درهم ، بثالثین  )600(كل قفة   ،قفة فلوس )500(ففعلوا وقام �فتح الحواصل في غ�اب أصحابها وأخذوا نحو 

 . )7(ادینارًا ناصر�� 

                                                           
ــدین أبــو�كر بــن أحمــد،) ابــن قاضــي شــه�ة: 1( تحقیــق : عــدنان درو�ــش، المعهــد العلمــي  ،شــه�ةتــار�خ ابــن قاضــي  تقــي ال

 .136، ص 3 ج الفرنسي للدراسات العر��ة، دمشق،
 .1098، ص 3، جالسلوك) المقر�زي: 2(
 .1105، ص  صدر نفسهالمالمقر�زي:  )3(
 . 1112، ص 3ج ،صدر نفسهالم) المقر�زي: 4(
) نیـروزي وهــي التـي ضــر�ها األمیـر نــوروز علیهـا اســم أمیـر المــؤمنین المسـتعین �ــاهلل الع�ـاس بــن محمـد وزن الــدرهم منهــا 5(

 .288، ص 4جللمز�د ینظر: المصدر نفسه، نصف درهم فضة خالصة من الناس ،
، ص 4، جمصـدر السـابق: اللمز�ـد ینظـر؛ ل) البندق�ة هي التي ضر�ت في �الد الفرنج وعلیها سكنهم وهـي فضـة خالصـة6(

288. 
الذهب الناصري: هو الذي ضرب في عهد الناصر فرج وكانت ق�مته في البدء مائة درهم وقد قدر الناصر فـرج ضـرب  )7(

ثم بلغ  )م1410/ ه813(ج األفرنجي كان هذا في عام الدینار الناصري على وزن األفرنجي وأكثر من ضر�ه فراج كروا
؛ كل دینار منه تسعة عشر قیراطًا من أر�عة وعشر�ن قیـراط وزن كل دینار منه في عهد المؤ�د شیخ مائتي وعشرة دراهم و 

مصـدر . المقر�ـزي: ال37ح�اة ناصـر الحجـي: األوضـاع الس�اسـ�ة واالقتصـاد�ة فـي حكـم المؤ�ـد شـیخ، ص للمز�د ینظر: 
 .183، ص 4، جالسابق
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في عهد المؤ�د شیخ تعامل الناس �الدراهم المؤ�د�ة و�هذا �كون هناك ثالثة أصناف من نجد أ�ضًا أنه 

الذهب أولهما: الذهب الناصري وتدخل في أیدي المصر�ین وأص�ح المثقال ف�ه �ساوي مائتي وخمسین درهم من 

ي والبندقي وكان �ستخدم فرنجاإل. الصنف الثاني وهو )1(من الغش س وهو من الذهب اإلسالمي وهو خالٍ الفلو 

 .)2(وثالثین درهمًا من الفلوس نساوي مائتی� اوكان كل دینار منهم ،مائة وتسعینس�ع: منذ عام

یتضح أن هناك عمل�ات تز�یف وتالعب �النقود والعملة سواء من قبل الدولة والسالطین وفي ما سبق وم

ألنه ال یتم ذلك إال �معرفتهم ، أما إذا كان هذا  ؛استح�اءتلك الحالة ال یتخذ السالطین أي موقف إال على 

فتقوم الدولة �اتخاذ مواقف حاسمة معهم مثل السجن والقتل كما فعل قنصوة  ،التالعب من قبل �عض األفراد

ب السلطان�ة، وضمانها �مبلغ ضر الذي التزم العمل في دار ال ،الغوري مع شخص یدعى جمال الدین الزغلي

�أن یؤد�ه للخزانة السلطان�ة مقابل هذا العمل ولكي یوفى �ما عل�ه قام �التالعب في العمالت التي معین التزم 

واكتشف ذلك األمراء وأص�حت العامة ال یتعاملون بها فلما شكى األمراء  ،كانت في دار الضرب في ذلك الوقت

جن سضر�ه ضر�ًا شدیدًا، وسجنه ��أمر �سجنه �عد أن قام و  )جمال الدین(طان أمر �الق�ض على ذلك إلى السل

المقشرة، ولكن نجح جمال الدین  في الهروب من السجن وسرعان ما تم الق�ض عل�ه وقام السلطان بتشهیره، 

 .  )3(و�عدها قام �شنقه هو وخمسة أفراد كانوا �عملون معه في تز�یف العملة

العملة فقد قام السلطان إینال عام ولقد تعددت طرق وأسالیب السالطین في معاق�ة من �قومون بتز�یف 

، كما كان هناك عقاب آخر وهو قطع )4(بتوس�ط خمسة أفراد كانوا یز�فون العملة من الفضة )م1458هـ/ 863(

ق�ض على شخص تركي یدعى  )م1403هـ/ 909(الید كحد السارق في اإلسالم، و�ذكر ابن إ�اس أنه في سنة 

وعندما تم الق�ض عل�ه وجد لد�ه آالت الزغل وكان معه  ،وادعي عل�ه أنه �عمل في تز�یف النقود )سنط�اي(

هذا كان على معرفة  )سنط�اي(جماعة �عملون معه في تز�یف العملة فأمر السلطان �قطع أیدیهم ولكن یبدوا أن 

 . )5(ه إلى القدس�وتم نف ،الذي تشفع ف�ه حتى ال ینفذ ف�ه حكم قطع الید ) قرقماس األتا�كي(�األمیر 

                                                           
 .304، ص 4ج ) المقر�زي: السلوك،1(
 .306، ص 4، جصدر نفسه) الم2(
 .153، ص 4، جالمصدر السابق) ابن إ�اس : 3(
تحقیــق : فهــ�م محمـــد  ،جمـــال الــدین أبوالمحاســن یوســـف، حــوادث الــدهور فـــي مــدى األ�ــام والشـــهوربــردي:  ي ) ابــن تغــر 4(

 .312، ص2ج م،1990شلتوت، المجلس األعلى للشؤون اإلسالم�ة، القاهرة، 
 .88، ص 4، جالمصدر السابق) ابن إ�اس: 5(
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�قوم  )قایت�اي(ومن هذا یتضح أن النفي كان مصیر األمراء الذین �عملون بتز�یف العملة ، فنرى السلطان 

إلى مكة نتیجة لق�امه �الغش في الدراهم خاصة �عد أن وجدوا آلة  رأس نو�ة السقاه )مثقال الطواشي(بنفي األمیر 

  . )1(فتشفع ف�ه �عض األمراء ،وأراد السلطان قطع ید�ه ،الضرب التي تستخدم في الدراهم الزغل

  على العملة:والس�طرة السلطة الحاكمة ض�ط التعامل النقدي  محاوالت الم�حث الثالث: 

ك دنانیرًا مؤ�د�ة سراءات منها ض�ط التعامل �النقد و في عدة إجشیخ أمام تلك التحد�ات بدأ المؤ�د 

 ،ومعه مبلغ عشرة آالف دینار ل�شتري قمحاً  ،فأرسل الخازندار للصعید ،جدیدة، وعمل على جلب الغالل

و�الفعل مع تواصل مجئ مراكب الغالل  )2(و�حضرونه إلى القاهرة لكي ینتهي الزحام على األفران و�توفر الخبز

 .)3(وقرب حصاد القمح الجدید استطاع أن یتصدى لتلك المشكلة

 ،نحو مائتین وثمانینبلغ المثقال  )م1415هـ/819(ي عام فف اً شدید اً أسعار الذهب ارتفاع تكما ارتفع

من التجار والص�ارفة  ، وأمر السلطان �الق�ض على كثیرٍ وعشرة من الناصري  نفرنجي مائتیوالدینار اإل

 .)4(وأخذ في اإلنكار علیهم �سبب مخالفتهم ما رسم �ه السلطان وجمعوهم في بیت األمیر جقمق الدو�دار

نتیجة لحدوث غش في العملة نودي �أن نصف الفضة المؤ�د�ة �ما فیها الدراهم من نفسه العام  وفي

والدینار الناصري �ما ف�ه  ،فرنجي ثمان�ة وثالثون فلوساً بخمسة دراهم ونصف والدینار اإل ،الفلوس والرطل الفلوس

الشعب�ة الكثیر من ق�مة أموالهم فخسر الناس من  قةحیث فقد الكثیر من أفراد الط� فكان لذلك أثره السيء علیهم

 . )5(ذلك أمواًال جمة

 ،والرصاص عندما انتشرت الفلوس المخلوطة �الحدید والنحاس )األشرف برس�اي(كذلك الحال في عهد 

واستمر هذا  ،وكان الكثیر ینكر هذا األمر ،ول�س عدداً  زًنا،المؤ�د شیخ ألنها كانت تؤخذ و  وكان هذا منذ عهد

األمر �عد وفاة المؤ�د فصارت الفضة من الفلوس التي وزنها مائة رطًال ال �كاد یوجد �ه قدر عشر�ن رطًال من 

قد كانوا فوأنها هي حدید ونحاس ورصاص، وكان أكثر الناس استفادة من هذا األمر هم الص�ارفة  ،الفلوس

، ومن هذا )6(للحجاز وال�من و�الد المغرب كل قنطار �س�عمائة درهم ونهاینتقصون الفلوس و�ب�عونها لمن �حمل

                                                           
 .211، 3ج ابن ا�اس: مصدر سابق، )1(
-648فـي مصـر فـي العصـر المملـوكي وأثرهـا الس�اسـي واالقتصـادي واالجتمـاعي ( عثمان عطا: األزمات االقتصـاد�ة )2(

 .165ص  الهیئة العامة المصر�ة للكتاب، القاهرة، (د.ت)، ،م)1517-1120ه/923
 .336، ص 4، جالسلوك) المقر�زي: 3(
 .355 -354، ص 4، جصدر نفسه) الم4(
 .28، ص 2، جمصدر سابق)ابن إ�اس: 5(
 .629، ص4، جالسلوك) المقر�زي: 6(
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مر یتم تحت إشراف السلطة یتضح أن الص�ارفة كانوا �سعون لعدم الحد من الفلوس المخلوطة ألن هذا األ

 الحاكمة �مصر.

قام بجمع األمراء والقضاة والم�اشر�ن وأحضر جماعة من  ذلك) األشرف برس�اي(وعندما بلغ السلطان 

فقام األشرف برس�اي �العمل جاهًدا على التصدي لذلك من خالل الق�ام ، )1(وانكر علیهم خلط الفلوس ،التجار

العزاري وقام �ضر�ه �المقارع ومعه جماعة آخرون ق�ض علیهم وهم �قومون �الق�ض على ناصر الدین ابن 

 . )2(بتز�یف النقود ووجد عندهم اآلالت الخاصة بذلك �اإلضافة إلى األشرف�ات المزغولة

وكان هذا خوفًا من توقف حال الناس  ،جدیدة ولكنهم اختلفوا في مقدار وزنها ثم أمر �ضرب نقودٍ 

س �س�عة دراهم لكل رطل ، ر على أن �كون سعر الفلوس من الحدید والرصاص والنحاواستمر األم ،واألسواق

، )3(�سعر�ن مختلفینصنفین القطع الغیر منقاه بخمسة دراهم للرطل ، فامتثل لذلك وصارت الفلوس  سعرو�كون 

ولكن استغل التجار والص�ارفة هذا األمر لمصلحتهم وأثر ذلك �السلب على الط�قات  ،وكان هذا حًال مؤقًتا

لفلوس المنقاه بتسعة دراهم الشعب�ة في معا�شهم فأجتمع الناس عند السلطان واستقر الرأي على أن تكون ا

  .)4(ذلكخالف یوأال یتعامل أحد �شيء من القطع النحاس والحدید والقصدیر والرصاص وهدد من ، للرطل

و�عد ذلك طلب السلطان من الناس أال یتعاملوا �الذهب الفرنجي المشخص وأن �حاسب كل دینار 

ن فلًسا ، فلم یتم صرفه على ذلك فازداد إلى أن �ان قد وصل إلى مائتین وخمسة وعشر �مائتین وعشر�ن فلوسًا وك

عشرة دراهم حتى ینقص  ینقص كل دینارٍ ا علم �ه ورسم أن وصل إلى مائتین وثالثین فأنكر السلطان ذلك عندم

 ، ولكن هذا األمر كان له أثره السیئ على الط�قات الشعب�ة .)5(�مائتین وعشر�ن درهم فخسر الناس ماًال كثیراً 

من التجار وتحدث في  كثیرٍ عدد بجمع األمراء والقضاة و   )م1425هـ/829(في عام  السلطان كما قام

إ�طال المعاملة �الذهب المشخص الذي �قال له األفرنجي وهو من ضروب الفرنجة ألنه �حمل شعار كفرهم الذي 

في مصر والشام و�الد الروم  )م1397هـ/ 800(ال تجیزه الشر�عة المحمد�ة وكان هذا قد انتشر منذ عام 

                                                           
 .709، ص 4، جصدر نفسه) الم1(
محمــد تحقیــق : محمــد  ،فــي تــار�خ أهــل الزمــان عقــد الجمــانبــدر الــدین أبومحمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى، ) العینــي: 2(

 مرجــع ســابق: دردیري ؛ إســماعیل أحمــد الــ312ص  ،2ج م،2009أمــین، مط�عــة دار الكتــب والوثــائق القوم�ــة، القــاهرة، 
 .49ص 

 .6300 -629، ص 4) المقر�زي: السلوك، ج3(
 .642 -641، ص 4، جصدر نفسه) الم4(
 .648، ص 4، جصدر نفسه) الم5(
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فوافق الجم�ع على ذلك األمر ، و�عد  ،األساس�ة في التعامل ح هو العملةوالحجاز وال�من حتى صارت النقد الرا�

 .)2(اإلسالم�ة و�الفعل قام بذلك ثم تم تحو�له إلى الذهب األشرفي )1(كةستم إعادة ضر�ه في دار التُیجمع  أن

وال  رمان�ة وال اللنك�ةثم قام السلطان بجمع الص�ارفة والتجار وأشهد علیهم أال یتعاملوا �الدراهم الق

ك لتضرب دراهم إشراف�ة خالصة من الغش ونودي �أن تكون المعاملة سوتم أخذ هذه النقود إلى دار ال، القبرص�ة

هم الفرنج�ة بها ا در الفإن الثالثة فضة خالصة ل�س بها نحاس ألن  ،�الدراهم اإلشراف�ة والدراهم البندق�ة والمؤ�د�ة

  .)3(نحاس

التي ضر�ها السلطان حیث أص�حت كل  وا�الفلوس العت�قة وأن یتعامنودي �منع الناس من المعاملة و 

وجعل التعامل بها �الوزن ول�س العدد ، وكان السبب وراء ذلك هو تالعب ، )4(الدراهم والدنانیر تقاس �الفلوس

وزنًا  المز�فین بها فقد قاموا �القص منها مما جعل الط�قات الشعب�ة تمتنع عن أخذهما واستمر العمل �الدینار

 .)5(فقط

سلطان جدید �سعى إلى فرض سلطته ونفوذه من خالل العملة بإصدار عملة كل الحظ مع تولي � و

من شهر ر��ع األول منع المعاملة  )م1440هـ / 844(جدیدة وٕالغاء العملة الخاصة �السلطان السابق ففي عام 

خالف ذلك فتأثرت أحوال الط�قات یوأن تكون المعاملة �الدراهم الظاهر�ة الجدد وهدد من  �الدراهم األشراف�ة

ف�ة تدفع إلى ي في آخر النهار �أن الفضة األشر الشعب�ة وتوقفت حركة الب�ع والشراء مما جعل السلطان یناد

    )6(الص�ارفة �سعرها.

نودي الرطل من الفلوس �ستة وثالثون �عد ما كان اثنان وأر�عون  في عهد السلطان جقمقكما نجد أنه 

 وأن ال �عد منها إال الجید المنقى ثم �عد یومین نودي �عودتها لما كانت عل�ه وفي التاسع من الشهر الذي یل�ه

                                                           
للمز�ـد  النـاس وحفظهـا مـن الغـش والـنقص وتضـع علیهـا عالمـة السـلطان؛) وتختص �النظر في النقـود المتعامـل بهـا بـین 1(

 51حمود النجیدي ،النظام النقدي،صینظر: 
 .283، ص 12: جمصدر السابق ؛ ابن تغري بردي: ال709، ص 4) المقر�زي: السلوك، ج2(
جمـال الـدین أبـو المحاسـن یوسـف، النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقـاهرة،  تحقیـق: حسـین نصـار،  ) ابن تغري بـردي:3(

  .283، ص12م، ج2005مط�عة دار الكتب والوثائق القوم�ة، القاهرة، 
 .647، ص 2، جالسلوك) المقر�زي: 4(
 .944 -942، ص 4، جالمصدر نفسه )5(
 1203، ص 4، جالمصدر نفسه) 6(
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على كة السلطان سالفضة المضرو�ة � ت�قىو  دلعل رطل �ستة وثالثین والجدیدة �انودي على الفلوس القد�مة ك

 العملة.  .بهدف التصدي لتز�یف)1(حالها الدرهم �أر�عة وعشرون والقد�مة �عشر�ن

، )2(بإصالح المعاملة �الفضة في أ�امه وأ�طل �ق�ة المعامالت كلها )إینال العالئي(األشرف قام  كذلك

من الرصاص والحدید أر�ع وعشرون درهمًا  نودي على الفلوس العتق المنقاة )قایت�اي(ومع بدا�ة حكم األشرف 

ا وهذا كان ض�اع الرطل على عادتهم وضرب فلوس جدیدة كل أر�عة بدرهم ونصف للرطل وستة وثالثون درهمً 

ن �أر�ع وعشر  �أخذون  ،وحصل للش�اخة من أهل الضرب مقصودهم من جمع األموال ،لفلوس المسلمین

 .)3(ث أموالهمن و�هذا یخسر الناس ثلیو�خرجون �ستة وثالث

لس منها �عتق التي عمل كل ف  )م1473هـ/ 878(كما أمر السلطان أن ینادى على الفلوس العادة فى عام 

ة أموالهم ن درهًما الرطل فأثر ذلك �السلب على الط�قات الشعب�ة المختلفة فقد فقدوا ثلث ق�می�المیزان �ست وثالث

ن للرطل ، فنفر الناس من ذلك وكان فیها فرج من جهة العدد وصار السوقة وال�اعة من یفكانت تقف بثمان وأر�ع

ن �سخطون على ذلك و�دعون على من أشار و �المیزان و�سرقون مما جعل المصر�الط�قات الشعب�ة �أخذون 

 . )4(ذلكعلى السلطان ب

ن یعلى الفلوس بتسع وثالث )م1476ه/881(نودي فى شهر رمضان من عام  فقد وفى ذات الشأن

رطًال �المیزان وأ�طل عددها ونودي على الفضة المضرو�ة �أن ال یتعامل إال �المیزان، وكذلك الذهب فكانت 

 ،، والسبب وراء ذلك هو انتشار الفضة المغشوشة)5(الفضة قد خففت فصارت تخرج �المیزان، وكذلك الذهب

األشخاص الذین �قومون بب�ع �تشهیر الاألمر الذي جعل محتسب مصر الشیخ صالح الدین المكبني �قوم �

 من أجل إعادة االستقرار في ال�الد. )6(الفضة المغشوشة

                                                           
تحقیـق : لبی�ـة ابـراه�م مصـطفى  ،في ذیل السلوك التبر المسبوكالحافظ شمس الدین محمد بن عبدالرحمن، السخاوي :  )1(

 .21، ص 3ج م،2005ونجوى مصطفى كمال، دار الكتب والوثائق القوم�ة، القاهرة، 
 .368، ص 2، جالمصدر السابق) ابن إ�اس: 2(
تحقیــق : حســن ح�شــي، الهیئــة المصـــر�ة  ،�أن�ــاء العصــر رن�ــاء العصـــالخطیــب الجــوهري علــي بــن داود، إ) الصــیرفي: 3(

 .143ص  م،2002العامة للكتاب، القاهرة، 
 .507، 506، ص المصدر نفسه) 4(
 .621، ص السابق المصدر) ابن إ�اس: 5(
 . 49، ص المرجع السابق) إسماعیل الدردیري: 6(
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وتكرر الحال مع تولي قانصوه الغوري فقد تعطلت حركة األسواق في الب�ع والشراء �سبب الفلوس الجدد 

لغوري فكانت تلك الفلوس یتم إعطاءها مقابل الفلوس القد�مة ، وكان الناس �فقدون ثلث التي ضر�ها السلطان ا

 .)1(أموالهم لما یوجد بها من تز�یف في العملة القد�مة

لفلوس الجدد العتق �أن نادى السلطان على ا  )م1511هـ / 917(في شهر ذى الحجة من عام و 

بثمان�ة عشرة نقرة، وضرب فلوس معادة فخسر فیهم السوقة الثلث في غا�ة الخفة ، فصارت ال�ضائع  االرطل منه

  . )2(ت�اع �سعر�ن: سعر الفلوس الجدد ، وسعر الفلوس العتق

                                                           
 .20، ص 4، جالمصدر السابق ) ابن إ�اس:1(
كـل رطـل  وزن ) الفلوس العتق: وهي غیر المطبوعة فـي النحـاس المكسـر مـن األحمـر واألصـفر وكانـت فـي الـزمن األول 2(

منها �المصري درهمین من النكرة فلما عمت الفلوس الجدد استقر كل رطل منها بدرهم ونصف وقیل هي الـدراهم الطبر�ـة 
شـهاب الـدین أبـو الع�ـاس أحمـد ابـن الهـا�م: نزهـة مز�ـد ینظـر: لل ء.نس�ة إلى طبر�ة الشام وزن كـل رطـل منهـا أر�عـة ضـوا

، 2007: شــكران خر�ــوطلي، خزانــة تـراث التكــو�ن للتــألیف والترجمــة، دمشــق  النفـوس فــي ب�ــان المعاملــة �ـالفلوس، تحقیــق
 .251، ص 4، جالمصدر السابقابن إ�اس:   ؛ص 
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 الخاتمة

م) إلى 1517 – 1250هـ/  922-648خلص ال�حث في موضوع تطور نظام النقد في مصر العصر المملوكي (

 أهمها:عدة نتائج 

استمر الممال�ك في بدا�ة سلطتهم �التعامل �النقود والعملة التي استخدمها بني أیوب وهي الدراهم  -

كان من أولو�ات السلطان المملوكي عندما یتولى الحكم سك النقود  فقد على الرغم من ذلكو الكامل�ة، 

 �اسمه سع�ًا منه للس�طرة على األوضاع االقتصاد�ة والتحكم فیها.

البدا�ة الفعل�ة لنظام النقود والعمالت في الدولة المملوك�ة مع تولي المؤسس الحق�قي لدولة كانت  -

وهو الظاهر ركن الدین بیبرس البندقداري الذي قام �ضرب دراهم جدیدة تحمل اسمه  ،الممال�ك في مصر

 منفردًا أطلق علیها اسم الدراهم الظاهر�ة.

في العصر المملوكي، األمر الذي تسبب في كساد التجارة انتشرت ظاهرة الغش والتز�یف في العملة  -

 وارتفاع مستوى األسعار وغلق الحوانیت واألسواق وانعكاس ذلك كله على ح�اة الط�قات الشعب�ة.

تصدي ظاهرة الغش والتز�یف في العملة وٕاصالح النظام الحاكمة ل جرت محاوالت عدة من السلطات -

سك النقود الجدیدة  عمل�ة من ةسلطة على تحقیق أر�اح خاصال تلك الحرص �عض رج النقدي غیر أن

أدى ذلك إلى عدم استقرار النظام النقدي والعمالت، وتدهورت إضافة إلى عدم وجود س�اسة نقد�ة ثابتة 

 في مصر في العهد المملوكي. االقتصاد�ة األوضاع

  
 قائمة المراجع والمصادر:

 أوال: المصادر:

فــي وقــائع الــدهور، تحقیــق : محمــد مصــطفى بــدائع الزهــور أبــو البركــات محمــد بــن أحمــد، ابــن إ�ــاس:  .1
 م.2008ز�ادة، مط�عة دار الكتاب والوثائق القوم�ة، القاهرة، 

تحقیـق :  ،جمـال الـدین أبوالمحاسـن یوسـف، حـوادث الـدهور فـي مـدى األ�ـام والشـهوربـردي:  ي ابن تغـر  .2
 .م1990فه�م محمد شلتوت، المجلس األعلى للشؤون اإلسالم�ة، القاهرة، 

: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة،  تحقیـق: حسـین نصـار، مط�عـة دار الكتـب ---------- .3
 م.2005والوثائق القوم�ة، القاهرة، 

ــدین أبــو�كر بــن أحمــد،ابــن قاضــي شــه�ة:  .4 قیــق : عــدنان درو�ــش، تح ،شــه�ةتــار�خ ابــن قاضــي  تقــي ال
 .المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العر��ة، دمشق

تحقیـق : لبی�ـة  ،فـي ذیـل السـلوك التبـر المسـبوكالحافظ شمس الدین محمد بـن عبـدالرحمن، السخاوي :  .5
 .م2005ابراه�م مصطفى ونجوى مصطفى كمال، دار الكتب والوثائق القوم�ة، القاهرة، 
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: شـكران  : نزهـة النفـوس فـي ب�ـان المعاملـة �ـالفلوس، تحقیـقالع�ـاس أحمـد شهاب الـدین أبـوابن الها�م:  .6
 .2007خر�وطلي، خزانة تراث التكو�ن للتألیف والترجمة، دمشق 

تحقیـــق : حســـن ح�شـــي،  ،�أن�ـــاء العصـــر ن�ـــاء العصـــرالخطیـــب الجـــوهري علـــي بـــن داود، إالصـــیرفي:  .7
 م.2002الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، القاهرة، 

تحقیق :  ،في تار�خ أهل الزمان عقد الجمانبدر الدین أبومحمد محمود بن أحمد بن موسى، العیني:  .8

 م.2009محمد محمد أمین، مط�عة دار الكتب والوثائق القوم�ة، القاهرة، 

 الدین : جمال تحقیق ،الغمة �كشف األمة إغاثةتقي الدین أبوالع�اس أحمد بن علي: المقر�زي:  .9

  م. 2000،  الدین�ة لثقافةا مكت�ة الش�ال،

السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقیق: سعید عبد الفتاح عاشور، مط�عة دار الكتب  :----------- .10

 م.2007والوثائق القوم�ة، القهارة، 

 علي، محمد السید :�شذور العقود في ذكر النقود، تحقیق النقود اإلسالم�ة المسمى:  --------- .11

 .1987، العراق المكت�ة الحیدار�ة

 

 ثانً�ا: المراجع:

مجلة اللغة العر��ة أسیوط ، تز�ف النقود في مصر والشام عصر سالطین الممال�ك  الدردیري: إسماعیل .1
 .2008،  27ددعال ،جامعة االزهر،

 .ح�اة ناصر الحجي: األوضاع الس�اس�ة واالقتصاد�ة في حكم المؤ�د شیخ .2
، رأفــت محمــد: النقــود اإلســالم�ة منــذ بدا�ــة القــرن الســادس وحتــى نها�ــة القــرن التاســع ، مكت�ــة زهــراء الشــرق  .3

 .م2000القاهرة، 

 .م1992دار النهضة العر��ة، القاهرة، عاشور: مصر في العصر األیو�ي والمملوكي، عبدالفتاح سعید  .4
 .م1964، القاهرة، 76عبدالرحمن فهمي: النقود العر��ة، ص  .5

ــــوكي وأثرهــــا الس�اســــي واالقتصــــادي  عثمــــان عطــــا: األزمــــات االقتصــــاد�ة .6 ــــي مصــــر فــــي العصــــر الممل ف
 الهیئة العامة المصر�ة للكتاب، القاهرة، (د.ت). ،م)1517-1120ه/923-648واالجتماعي (

 م.1990دار الفكر،دمشق،محمد أحمد دهمان : معجم األلفاظ التار�خ�ة في العصر المملوكي، .7

الحسیني: الكنى واأللقاب علـى نقـود الممال�ـك ال�حر�ـة والبرج�ـة فـي مصـر والشـام، �حـث  ر كاظمقمحمد �ا .8
 .في مجلة المورد، العراق ، العدد األول

نجوان أحمد سعید : النظام النقدي ودار ضرب المسكوكات في مصر زمن سالطین الممال�ك، حول�ات  .9

 م.2016، 44آداب عین شمس مصر، العدد 
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