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 و املصادر  ةاملضؿون و املـففق -1

م مدـي ماظؽؾرل مربؿد ماظؾوي مؼد مسؾك موػران مصؿح م)م2317طون معـودؾيم28:3ػــ )

ممممممممممممممادؿغؾفومأبقمراسماظـوصرمصـظؿمضصقدةمعدحمصقفومػذاماظؾويموغقمهممبكثرهماظعدؼدةم مممممقبمم مممممممم ممم مممم ممممممم مممم ممممم مممممم ممممممممم مممم تؼعمم65م

ممممبقؿوممومتلؿكم"غػقليماىؿونمؼبمصؿحمثغرمومػرانمسؾكمؼدماٌـصقرمم229ػذهماظؼصقدةمؼبم مممممممم مم مم ممم مممممممم مممم مم ممم مممم مممممم مم مممًممممم

ومحنيمسرضفومسؾقف،مرؾىمعـفمأنمؼشرحفومذرحومم66بوهللمدقديمربؿدمبـمسـؿون"

واصقو،مصؽونمذظؽماظشرحمطؿوبم"سفوئىماألدػورمومظطوئػماألخؾور".مومضدمأغفكمأبقم

مراسمتدوؼـفمؼبمأواخرمذيماظؼعدةمدـيمدًموعوئؿنيموأظػ.

مدؾؽمؼب مؼب مواالشبراط مبوظؿدوؼـ مهدثين مغػلل م"صورت مؼؼقل: ماظصدد، مػذا

وموددتماظعـوؼيممبومأغعؿماهللمبفمسؾكماٌلؾؿنيمسوعيموم اٌمظػني...مصؿقرطًماظعزائؿم

ماألوثون...م مو ماظؿـؾقٌ مأػؾ موانالء موػران مبػؿح مخوصمي ماألودط ماٌغرب مأػؾ مممممسؾك مممم مم مم م ممممممم م م مم مم م ممم م ممم مم م مممم مقبم مم م م م مم مم م ممممم م م مم م مم

مأغشد مبلن ماالجؿفود... مو ماىدم مدوق مسـ ممطشػً ممم م ممم مممممم مم م مم مم ممقب مم م مم م م م م م مم محرفمم مسؾك مذظؽ مؼب مضصقدة ت

م)طذا(م ماٌؾؽ محضرة مإظب مبفو مذػؾً ماظؽوعؾ... محبر معـ موزغفو مومنؼً اظلني...

ومععـوػو...مومأعرغلمبشرحمؼظفرمظؾوبمتراطقؾفوم األصضؾ،مضرأمبعضفومومعدحمظػظفو

 م67اظضوصقي."

مؼبم م3:ورضيمومؼـؼلؿمإظبمجزءمؼـم:ماألولمؼبمم276ؼؼعمزبطقطمسفوئىماألدػور

مؽبممبقؿومم"تؽؾؿـومصقفمسـمإغشوءمومػرانموعومتداوشلومعـماظدولموعومدمػموػمومم74ؿـمورضيمومؼؿض مؽبم مممممممؽب مممممم مممم مممممممممم ممم مممممم مممم م مممممممممم مممًمممم

ممعـماألعقرماظطقامموماظـقائىماظعــظـوممومعـدمةمأػؾماظؽػرموماإلدالمم"واظـوغلمؼؿضؿـم مم مممم مممممممممم م م ممممممم مممم م ممممممممممقبممم ممممممم ممممممممممممم ممممممم ممم م66م

                                                           
معـماظعؾؿوءماٌعوصرؼـمألبكمراسماظذؼـمغظؿقامضصوئدمؼبمصؿحموػرانمومتطقرتمضصوئدػؿمإظبمتكظقػ:م65

م2:84أغبدمبـمدقـقنماظراذدى:ماظـغرماىؿوغلمؼبمابؿلومماظـغرماظقػراغل:مضلـطقـيم
 .4433ؿدؼي.مزبطقط.معصطػكمبـمسؾدماهللماظدحووى:ماظرحؾيماظؼؿرؼيمؼبماظلرلةماحمل

ذطرماىـرالم"صقربقؼك"ماظذيمترجؿمإظبماظػرغلقيمطؿوبكمأبلمراسم"ايؾؾماظلـددقي"مومصؿحماإلظف"مؼبمعطؾعمم66
م"روضيم مغلكي معـفو ماألبقوت معـ مطؾرل مسدد مسؾك متشؿؿؾ ماظؼصقدة معـ مأخرى مغلخ مسؾك مسـر مأغف ماظعشرؼـ اظؼرن

 بقؿو.م246اظلؾقانماٌمظػيمؼبمعردكمتطقان"ماظيتمتؼعمؼبم
 اىزائر.م–اٌؽؿؾيماظقرـقيمم–م2743زبطقطم"سفوئىماألدػور"مرضؿمم67
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ممبقؿمومصفقم"اٌشؿؿؾمسؾكماظػؿحماظعظقؿموماظػكرماىلقؿمومعدحمعـمصؿقفوماظؾويمدقديم ممم مم ممممممم م مممم ممم مممممممم م مممم ممممممممم ممممم مممممم مم مم ممم مممممم مممـبممم

 68ربؿدمبـمسـؿون"

معـؾممضبؿقى ماظؿؼؾقدؼي ماظعؾقم مذؿك مصقفو متؿؼورع معؿـقسي مععورف مسؾك اظؿلظقػ
األدبموماظؿورؼخموماىغراصقوموماظػؾؽموماظػؼفموسبقػو.مصالمصبقزماسؿؾورهمطؿوبمأخؾورم
صقلىمومإنمطونماظؿورؼخمٌدؼـيموػرانمعـمعقضقسوتفماظرئقلقي.مظؼدمأرادهمأبقمراسم

مع موعلوئؾ مضضوؼو مصقف مؼؿـوول مواصقو" ماألدبم"ذرحو مو ماظذلاجؿ مو ماظـلى مو ماألخؾور ـ
 واظؾغيموماظؾالشيمواىغراصقوموماظػؾؽموماظػؼف..

ممإغفممبـوبيمربطميمثؼوصقيمدبؿزنمسؾقعوموععورفمتلوئؾماظؾوحٌمؼبماألدبمواظؿورؼخم ممممممممم مم ممم مم م مممممم ممم ممم ممممممممممم مم ممم ممممممممم م  م مممممم مممم
مبؿقؾقؾم مو ماظؿؼؾقدؼي ماىزائرؼي ماظـؼوصي مبرصد مؼفؿؿ معـ متلؿفقب ماألغـربقظقجقو،و و

 سقي.أبعودػوماظػؽرؼيموماالجؿؿو

ممشلذاماظلؾى،مغؼقممبـشرهمسؾكمحوظؿفمدونمتصرمف.مؼبماظقاضع،مالمميؽـماظؿعوعؾم مممممممم م م مم مم م ممممممم ممم ممقب ممم مممممممم مم مم مممم ممممممممم م مم مممممم
ععماٌصودرماظؼدمييمبطرؼؼيماٌمرخنيماظقضعقنيماظذؼـمؼـظرونمإظقفومسؾكمأغفومذبردم

تلؿكرجمعـفم"ماٌعؾقعوتماظؿورطبقي".مإنمعـؾمػذهماظرؤؼيماظؿفزؼؽقيممؼعلؿقدعموثوئ
مممشؽؾمحؼمومععوملمصؽرؼيمهقؾمإظبمواضعماظـؼوصيمؼبميظيمتؼؾؾمعـمضقؿيماٌصودرماظيتمت م مم مممممممممم ممممم ممم مم ممممم ممم ممًممممم مم م م

 تورطبقيمععقـي.

ممممممقبممموععمذظؽمصؿودمتفممـملمؼؼؿمأبقمراسمبؿؾقؼىمطؿوبف،مبؾماطؿػكمبؿؼلقؿفمإظبمجزءمؼ مممم مم
دبضعمإظبمعـطؼمواضحمضبذلمماظؿلؾلؾماظزعينمومترتقىماٌقضقسوت.مصؽؾمبقًمعـم

وأعوماظػصؾمصفقماظشرحماظذيمم69أبقوتماظؼصقدةمؼعدلمسـمصؽرةم"ومطلغفمسـقانمممصصؾ"
ؼؾقف.مإغفمؼقردماظؾقًماظذيمضبؿقىمسؾكماظػؽرةماظرئقلقي،مثؿمؼشرعمؼبمتػلرلمعػرداتفم
ومتعوبرلهمظغقؼومععؿؿدامسؾكماٌعوجؿماظؾغقؼيمومدواوؼـماظشعرمومطؿىماظؾالشيموماظـققم

ممم م ومؼـؿفلمبوظشرحماظؿورطبلمعلؿـدامإظبماٌصودرماظؿورطبقي،مممومؼدلممسؾكمإمظم مم مقبم ممممم مم ممم مممممممممم مممم ممممممم ممم م ممممممم مم ممممم م مؽبممكبممممممممؿموعمفمبعؾقممممممم
 سصرهمومؼمطدمعدىمحػظفمومضقةمذاطرتف.

تؿلؿمظغيمأبلمراسمؼبماظعفوئىمبؾعضماًصوئص،مإغفمملمؼؾؿزممبوظلفعمإالمؼبم
مثـوؼوه مؼب مسػقؼو مجوء مإذا مأو ماظؽؿوب مبنيمم70عؼدعي مذوئعو مطون ماألدؾقب مػذا مأن رشؿ

ماإلد مؼؼورب محدم مإظب ماالدؿعورة مادؿعؿول معـ مؼؽـر مأغف مطؿو مسصره، مسؾؿوء م مم م ممممم ممقب م م مم مممممم م مم م ممممم مم م مم ممم مم مممم ممم م م ممم م م مؼبمممممم راف،
ضصوئده.مصفقمؼؾفلمإظقفومظقدلػـمسؾكمصدقمضرضبؿفمومغؾقشفمؼبمصـقنماظشعرموإلجودةم

                                                           
 زبطقطم"سفوئىماألدػور..."م68
  9:دعدماهللم:مأحبوثموأراء...صمم69
 221دعدماهلل:ماٌرجعماظلوبؼمصمم70
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وصػماظؾويمربؿدماظؽؾرلموماظؿعؾرلمسـمسقارػفموماظؿفؾقؾمظػؿحموػران،مظؽـفمإذامعوم
أغصرفمإظبمذطرماألخؾورمأومسوجلمعلوئؾمتورطبقيمصنغفمؼؿؾعمأدؾقبماظؾلوريموماظدضي،م

مقبمونمتعوبرلمسوعقيمومعػرداتمدراجيمإالمأنمذظؽمظقسمسقؾمومألنممضدمؼقزػمؼبمبعضماألحق م مممـبمم مم مممم مممم ممم مممم ممممم ممممممممممممم مم مممممم م
 71سؾؿوءمسصرهمؼبماٌشرقموماٌغربمطوغقامضبؾذونمذظؽ.

مصقكضعم مذعره مأعو مسصره، مسؾؿوء مذلن مذلغف مذوسرما مراس مأبق مؼؽقن مأن مشرابي ممال م م ممم مممم م مممم م ممم م م ممممم م م مم م مممم م ممـبم مم م م ممم مممم م مم مم م مم ممممم م م
مسؾكم مضصوئده متشفد مإذ ماظعربل ماألدب مسؾك ماالرالع مدعي مسـ مؼـؿ مو مععوصرله ظذوق

ومؼبمطؾماألحقالمؼـؾغلمغؼدػومبقضعفومؼبمدقوضفوماظؿورطبلمومعؼورغؿفومعقػؾيمععقـيم
بشعرماألدبوءماٌعوصرؼـمظفمومعراسوةماظؿؼوظقدماٌؿؾعيمآغذاك،مورشؿمأنمذعرهمملمؼصؾم
إظبمدرجيمصققلماظشعراء،مصنغفمغولمإسفوبمزعالئفمومحظلمبنضؾوشلؿمسؾقف،موإذامطونم

ومالمميقؾقنمإظقف،مصالمميـعمذظؽمعـمأنمػذامأشؾىماظؼراءمؼبمزعـومػذامالمؼعفؾقنمبفم
مبغؾؾيماظعؾقمماظدؼـقيمومصؿقرم مأبلمراسمأتلؿ مسصر مأن مذاتفمإذ مؼب اظشعرمضبؿؾمضقؿي

 اظعؾقمماألدبقيموماظعؼؾقي.

ؼؽـرمأبقمراسمعـماالدؿطراد،مصقؿعرضمإظبمضضوؼومجوغؾقيمهًمسـووؼـمزبؿؾػيم
ضرصي،مشرلمأنماالدؿطرادمسـدمأبلمعـفومصوئدةمومغودرةمومشربقيمومتؿؿيمومظطقػيمعلؿ

راس،مالمميؽـماسؿؾورهمحشقامأوممتققعومظؾؿقضقسوتماٌدروديمبؾمأدؾقبومتربقؼومؼرعلم
متزدحؿم ماظيت ماظؿورطبقي ماظؽؿوبي معقاصؾي مضؾؾ متلؾقؿف مو ماظؼورئ مغػس مسـ ماظذلوؼح إظب

ؽرمصقفوماإلحداثمواظقضوئع.مإضوصيمإظبمذظؽ،مميـؾمػذاماألدؾقبمعظفرامعـمعظوػرماظػ
 اٌقدقسلماظذيمالزمماظـؼوصيماٌغوربقيماظؼدميي.

صنذامطونماىزءماظـوغلمعـمطؿوبماظعفوئىم"ؼعؿؿدمسؾكمأخؾورمرواػوماٌمظػمسـم
ذفقدمسقونمومععؾقعوتمادؿؼوػومعـماظردوئؾموماظقثوئؼماظرزلقي،مصننماىزءماألولمؼبم

م معؿعددة معصودر معـ مععؾقعوتف مصقف مؼلؿؼك مصصقظف مص  أشؾى معؿـقسي، ماألدبمو ػل
م)ذرحم ماًػوجل مو ماظؼوعقس( م)طؿوب مزبودي ماظػرلو ماظشقخ مسـ مطـرلا مؼـؼؾ واظؾغي،
اظشػو(مومؼبماألغلوب،مؼرويمسـمإبـمحزمم)عبفرةماألغلوب(مومإبـمخؾدونم)تورؼخم
ماٌصودرم مسؾك مؼعؿؿد ماألخؾور، مؼب مو ماظـوزر( م)بففي ماٌشرصك ماظؼودر مسؾد مو اظعدل(

ماأل مو ماٌغرب متورؼخ مؼب ماظطقى(اٌشفقرة م)غػح مطوٌؼريم ممغدظس مم ممم م مممم مقب ممممم م م م)رضؿممممم ماًطقى مإبـ و
ايؾؾ(موماظؾؽريم)اٌلوظؽموماٌؿوظؽ(موماظؾالذريم)صؿقحماظؾؾدان(مومضبلمبـمخؾدونم
)بغقيماظرواد(موماظؿـللم)اظدرموماظعؼقون(موماظلكوويمومإبـمرضقيماظؿؾؿلوغلم)اظزػرةم

ما م)غؿقفي ماظغزال مرحؾي معـؾ ماظرحالت مسؾك مو مشرلػؿ مو مورحؾيماظـرلة..( الجؿفود(
                                                           

:مسفوئىمؼبماٌشرقمطونماظعؾؿوءمؼلؿعؿؾقنماظؿعوبرلماظشعؾقيمؼبمتلظقػفؿمعـؾمسؾدماظرغبـماىدلتكمؼبمطؿوبفمم71
 ج(3)م2:89برلوتمم–اآلثورمؼبماظذلاجؿموماألخؾورم
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اىوععلماظػودلم)ذرحمايؾػووؼي(مومؼبماٌـوضىمؼلؿـدمإظبمإبـمصعدم)روضيماظـلرؼـ(م
ممموماظصؾومغم)بلؿونماإلزػور(مومإبـمعرؼؿم)اظؾلؿون(موسبقػؿم مم مممم ممم ممممممممممم ممممممممم مم ممم ممم مممم ممم   مممم

مؼلردم مسـدعو مخصقصو مسؾقفو ماٌقارـماٌصودرماظيتماسؿؿد ؼذطرمأبقمراسمؼبمبعض
ظدظقؾمؼبماٌلوئؾماٌكؿؾػمصقفو،مومؼبمشوظىماآلراءماظيتمؼلقضفومظؾؼورئموؼرؼدمإضوعيما

األحقون،مالمؼشرلمإظبماٌصودرماظيتمؼلؿؼكمعـفوماٌعؾقعوت،مظؽـفمؼدلػـمسؾكمإرالعم
مموادعمظؾؿورؼخماإلدالعلمسوعميمومتورؼخماٌغربماألودطمخوصمي. مقب مم مم م مم ممم مممممم مممقبمممممممم مم مم م م ممم مممممممم م  مم

مػلم مو ماظذلاجؿ مو ماظـلى مو ماألخؾور مصقف متؿؼورع ماظعفوئى مؼب ماظؿورطبل صوظـص
ماظؿور مأنماألجـوس مإال معؾؽر، موضً معـذ ماٌغربقي ماظؿورطبقي ماٌدردي معقمزت ماظيت ممطبقي مم م مم م مم ممم م ممم مممم مممممممم ممم مممممم مم ممممم م مممقبم م ممم ممم

ذبولماظؿورؼخمؼؽودمؼـقصرمؼبمغشوطماظلالرنيموماٌؾقكموماألعراءمخبوصيمايروبموم
مؼبمآظقوتمتداولماظلؾطي.مومحنيمؼؽؿىمأبقمراسمسـماظعؾؿوءموم اٌعوركماظيتمتؿقؽؿ

وةماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيمصؿقظكمبعضماألوظقوءماظصويني،مؼؿلعمػذاماجملولمإظبمايق
اظؼضوؼوماٌؿصؾيمبفومبعـوؼيمربدودة.مسؿقعومؼظؾمعـفففماظؿورطبلمخوضعومإلذؽوظقيم

 وماظـؼدماظعؿقؼ.م اظلردم)اظرواؼيموماًدل(مومالمؼرضكمإظبماظؿقؾقؾ

 املوضوسات اظؿارخيقة -1

األولمعـمطؿوبمغعرضمظؾعضماٌقضقسوتماظؿورطبقيماظيتمؼؿـووشلومعمظػـومؼبماىزءم
"سفوئىماألدػور"مدونمشرلػومغظرامألػؿقؿفومبوظـلؾيمظؿورؼخموػرانموماٌغربماألودطم

ماظقثوئؼق ماٌعرصقي مظؼقؿؿفو ماظـلىميو مو ماألخؾور مسؾؿ معـ معقضػف مغلقق مذظؽ، مضؾؾ مو ،
 اظذيمملمضبظمبعـوؼيمشوظؾقيمسؾؿوءماظعصرماظعـؿوغلمظؿعؾؼفؿمبوظػؼفموماظؿصقف.

 ارؼخدصاسا سن اظؿ – 1.1

مظطؾؾؿفو،م متمؾمؼمـف متؽـ ممل مسصره، مؼب ماظؿعؾقؿ مدور مأن مرشؿ ماظؿورؼخ مراس مأبق ممأحى مم مممم مم ممؾبم م مم م م مم م م م ممم م م م م مممممممم مممم م مم مم مم م ممممممم م ممم مممم م م م
ماظعؾؿمغزرعـزور" ماظصدد:م"وأؼـمظلمبذظؽمومبضوسلمؼبمػذا صؼدمداصعمم72ؼؼقلمؼبمػذا

ممقبمسـفمبلدظيمغؼؾقيمومسؼؾقيمصفقمؼرمدمسؾكمعـماسؿدلهم"سؾؿومالمؼـػعمومجفوظيمالمتضرم" ممم ممممم م مممم ممممم ممممم مممم مم ممم ممم مم مممممقبمم ممممممم م73مممممممممممممممممم
ظيتمتدسقمإظبماالسؿؾورمعـمووربماألعؿموماألخذمعـمدروسمعلؿدالمبوآلؼوتماظؼرآغقيما

ماألظؾوب" مألوظب مسدلة مضـصصفؿ مؼب مطون مظؼد متعوظب" مطؼقظف مإظبمم74اٌوضل مؼـشـقـر و

                                                           
 سفوئىماألدػور...تلتلمعـوضشيمػذاماٌقضقعمؼبمعؼدعيماظؽؿوبم72
مبعؾؿمم73 ماالذؿغول مسـ مغفقا ماظذؼـ مأغس مبـ معوظؽ معـؾ ماظػؼفوء مبعض مآراء مإظب مطذظؽ مؼشرل ماألدػور...: سفوئى

 اظـلىم
 222دقرةمؼقدػماآلؼيمم74
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مممممايدؼٌماظـؾقيماظذيمؼـصممسؾكماظعـوؼيمبعؾؿماظـلىم"تعؾؿقامعـمأغلوبؽؿمعومتصؾقام ممممممم ممم مممم ممممممممممم م مممممممممممممممممم مم مقبم مممم ممممم ممممممم ممم م
 بفمأرحوعؽؿ".

م معـفؿ ماظؿورؼخ مبعؾؿ ماظصقوبي ماػؿؿ مرأؼف، مؼب ماظعؾوسمو مابـ مو ماظصدؼؼ مبؽر أبك
مسؾؿوءم مو مدرلؼـ مإبـ مو مطوظزػري ماظؿوبعقن مبف ماسؿـك مطؿو مروظى، مأبك مبـ وسؼقؾ
ماظدعشؼلم مو ماظؾغدادي مبؽر مأبق مو ماىرجوغل مو ماظؾالذري مو ماظطدلى معـؾ اٌلؾؿني
واٌلعقديمومإبـمخؾدونموماظلققرل..طؿومخطلمبوػؿؿومماألعؿماألخرىمطوظػرسموبينم

مموماظدلبر،مصويوجيمإظبمسؾؿماظؿورؼخموماظـلىمواضقيمومتؿفؾكمؼبمإدرائقؾموماظرو
ماألغؾقوءم مو ماألذراف مغلى مععرصي مو ماألرض معؾؽقي موغقسقي مطوإلرث ماظػؼفقي اٌلوئؾ
ماىؿوسيم موحدة متقرقد مؼب متدخؾ ممبلوئؾ مترتؾط محني مجالءما مأطـر مػل مو مممواظردؾ، ممم مم ممم مم ممم ممم م م م م ممم م ممم م م م ممممم م م م ممـبم م م ممم مم م م م مم م م م مممم

كمتلفقؾمعػوخرماٌغربماألعيمعـماظػنت،مؼبمػذاماظلقوق،مؼعؿؾمأبقمراسمسؾميوغبوؼ
مممممممممممممماألودطموعكثرماألعميمظؿؾؼكمذطرىمظألجقولمهػظماغؿؿوءماتفؿماظؿورطبقيموماظدؼـقي. مممممممم ممممممممممم مم مم ممم م ممم مم ممم ممقبمممممم ممممممممم م مم  م

صققحمأنمػذهماآلراءمغؼقلمادؿؼوػومعـمأعفوتماٌصودرماظؿورطبقيماظعربقي،مشرلمم-
ومتؽققػفومععمبقؽيمثؼوصقيماتلؿًمبؿغققىماظعؾقمماألدبقيم"إغلمؼبم أغفمأحلـمتقزقػفو

ممؾًمصقفمعشوػدماظعؾؿمومععوػدهمومددمتمعصودره..مالمدقؿوماظؿورؼخموماألدبمزعـمسط مم ممممم ممممممممممم مم مممممممم ممم ممقب مممممم مممممممممممممم مم ممممممم م
 .م75واألخؾورماألوائؾموماظـلى"

 وػران و سؾؿاؤػام-1.1

موؼالتماالحؿاللماإلدؾوغلمعدمةمتزؼدم معمظػـو،مصؼدمسوغًمعـ ممممقبممممممموػرانمعدؼـيمأحؾفو مممم م ممم م مم م ممم م مممم ممم ممم مممممم ممممممممم مم ممممممممم ممم م
مرغ مإظب ماآلذان مصقت مو مطـوئس مإظب ماٌلوجد مخالشلو مهقظً مغصػ، مو مضرغني نيمسـ

ممماظـوضقسمومرؿلًمععوٌفوماإلدالعقي،مصؼدموؾمًمصرحؿفمحنيمزلعمخبدلمصؿقفوموػقم مممم م مممم م مم م مم م مممم مممم مم  مممممم مممم م م مممم مممممم م مم مممم مممممم
مدخقلم مو مسـفو ماإلدؾون مجالء مٌشوػدة ماظقرـ مأرض مإظب ماظعقدة مصعفمؾ مضوبس ممجبـقب مم مم مم مم مم م م ممم م مم مم م م ممم مم مم م م مممم م ممم م مم ممممممم م مقب ممم م مممم م ممم
مخلورةم ماٌلؾؿني مسقمض مػوعوم محدثو مصؿقفو ماسؿدل مضد مو مإظقفو، ماظؽؾرل مربؿد ممممماظؾوي م م م ممم ممم م ممقب م مممًم م مممم م مم م ممم م مم مم ممم مم م مم مممم م مم ممم ممم م م مممم

 .76سمصؾؼقًمظـومؼدمبقػران"األغدظس،مؼؼقلم"ضطعًمظـومؼدمؼبماألغدظ

مودؽقنم ماظقاو مبػؿح م"وػران مصؼول: مسؿراغفو مو موػران معدؼـي مسـ مراس مأبق هدث
ماألودط" ماٌغرب مأعصور معـ مطؾرلة... معدؼـي ماظرغبـم77اشلوء مسؾد ماظشقخ ماغؿؼد مضد و

ماظؾقرم مبلوحؾ مصغرلة معدؼـي ماسؿدلػو ماظذي مايؾػووي، مأرجقزة مذرح مؼب اىوععل
 ئال:م"أزفرمعـفمأنمؼؼقلمومػلمأحدمعدنماٌغربماألودط...ماظروعل،مومسؼىمسؾقفمضو

                                                           
 سفوئىماألدػور..م75
 سفوئىماألدػورم...زبطقطم76
 سفوئىماألدػورم...زبطقط،مملمضبدثـومسـمععـكمظػظيموػرانمبؾماطؿػكمبذطرمغطؼفوماظصققح.م77
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ثؿمم78ومضقظفمصغرلةمشرلمزوػرمبؾمػلمعدؼـيمطؾرلةمذاتمأبراجمسظومموأدقارمضكوم" 
ماشلفريم ماظرابع ماظؼرن مأواخر مؼب مزارػو ماظذي ماًؿقس مإبـ ماظشوسر م مبؼقل ؼلؿدل

 بؾؽني".م"أسفؾينمؼبماٌغربماألودطمعدؼـؿنيمبـغرؼـم:موػرانمخزرمومجزائر

ومسـمسؿورتفومؼؼقلم"ػلمذاتمأدقارمومأذفورمومسققنمومبـوءمملمؼقجدمعـؾفموالم
معـم مظعدمه معصر متورؼخ مصوحى مبـوءػو مرأى مضوئال:"ظق مؼصػفو م"ثؿ مذؽؾف مواضع ممؼضع مم ممممقبم مم مم م ممممم م م مم م مم ممممم م ممم مممم م مممم مم مم مم مممم ممم م م م م ممم م م م
أسفقبوتماظزعون...وظقمرآػوماظغزالمصوحىماظرحؾيمٌوماسؿـكمبقصػمدؾؿيمورؾقطؾي.م

مأدقا موتدسؿً ماظعؿران مؼب م"تؾقرت ماألذراف"ثؿ مو ماظؿفور مو ماظعؾؿوء مضصدػو  رػو،
واظعلوطر"مومسـمأبراجفومؼؼقل:م"ضؾعيمعرجوجقماظشفرلةماظػذةماىوععيماظؽؾرلةمؼؼؾم
عـؾفومؼبماظقجقدمومتؿقفمسؾكمضالعمبينمغبقد"موأعوماظدلجماألغبر"مصنغفمؼػقتمضصقرم

ومؼشرلمبـكماألغبرم"مأضوفمظفماظؾويمربؿدماظؽؾرل"مربؽؿيمأغقؼي"مومضصرامسظقؿوم
 79إظبماألبراجماألخرىموماألروضيماظؿقؿقيماظيتمتربطمبقـفو.

وسـمتورؼخمتلدقلفو،مؼؼقلمؼبمسفوئىماألدػور:م"دـيمتلعنيمأومإحدىموتلعنيم
موػرانم معغراوة مصمؿمدمنم مأعقي، مظؾين ماألودط مبوٌغرب مسوعال مطون معمدلفو، مػذا مخزر ممو ممم مم ممممممم مؽب مم مؽبممب م ممممم م ممم م م مم مم م مممممم م ممم م م مم م م مم م م ممم ممم م ممم م م

متداصع مال ماٌغرب مأعصور معـ مسدمت مو ماظعؿران مؼب موتؾقرت ممممم م م م ممممم ممم ممم م مم م ممقب م مم م ممممممم م م م مم مبالممممم مععوضؾف مأحلـ معـ و
مضوسدةمم80عـوزع.." مخزر مبـ مربؿد مابـف مادبذػو مو ماٌغراوي محػص مبـ مخزر اخؿطفو

 م81إعورتف،مومطونمبـوؤػومسؾكمسفدماًؾقػيماألعقيمبؼررؾيمسؾدماظرغبـ.

مخوصيماإلعوعنيمربؿدم ؼبمدقوقمايدؼٌمسـمعدؼـيموػران،مؼذطرمبعضمسؾؿوئفو
صعـماإلعومماشلقاري،مؼؼقلم"اغؿفًمإظقفماظرئوديمبـمسؿرماشلقاريمومإبراػقؿماظؿوزي،م

مبـم مسقوذي مبـ مدوبع مبـ مسـؿون مبـ مسؿر مبـ م"ربؿد مػق مو معوظؽ" معذػى مؼب بقػران
سؽوذيماٌغراوي"مومغلؾفم"معـمػقارة..معـفؿمأػؾمعلراتيمبوزاءمضؾعيمبـكمراذدم"ثؿم

مسزا مضد مو مضؿؾمإبـفمأغبدماشلوؼٍ، مبعد موػران مسؾك مدسوئف مممؼلردمبنصبوزمضصمي مممم مم م م ممم مممم مممممممم ممم مممم م ممم ممم مم ممممم مقبممم ممممم مممممم عؼؿؾممم
،مومؼبم82إبـفمإظبمأسقانماألعرلماظزؼوغلمومظقسمدؽونموػرانمطؿومأطدتفمبعضماٌصودر

 ػــ(.م954األخرل،مؼذطرمبوظؿدضقؼمتورؼخموصوتفممم)دـيم

                                                           
 سفوئىماألدػورم...زبطقطم78
 سفوئىماألدػورم...زبطقطم79
 سفوئىماألدػورم...زبطقطم80
ماظؼقلمشرلمصققحمألنمسؾدماظرغبـماألعقيمتقؼبمدـيمم81 ققحمأغفومأدلًمؼبمػـمضؾؾمبـوئفو،مواظصم349ػذا

سفدماًؾقػيماألعقيمسؾدماهللمبـمربؿدمبـمسؾدماظرغبـماألعقيمطؿومذطرهمؼبماًدلماٌعرب،مالمؼشرلمأبقمراسمإظبم
ماظذؼـم ماألغدظلقني ماظؾقورة معـ معبوسي مو مسؾدون مبـ مربؿد مو مسقن مبـ مربؿد مإظب مبـوءػو مسمزما ماظذي ماظؾؽري ممرواؼي ممممم م مم مممم مم مممم مممم م مم مم مم م مم م مممم م م مم ممم م مم م مم م م مم ممم م م مم مم ممممم مؽبمؽبم م م مممم م مم مممم ممممم

 قو(مؼبمذلنمبـوئفو.متػووضقامععمضؾقؾيمبـكمعلؼـم)علؼرؼـمحوظ
ومػقمرأىمأغبدمبـمدقـقنم)اظـغر(مومربؿدمبـمؼقدػماظزؼوغلم)دظقؾمايرلان(مومغصماظدسوء:م"ؼوموػرانمم82

اظػودؼي،مؼومطـرلةماىقرموماظؾغلموماظطورضي،مؼومذاتماألػؾماظؾوشقيماظلورضي،مإغلمبعؿؽمبقعيمعقاصؼيمظـصورىم
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وسـمتؾؿقذهماظشقخماظؿوزي،مؼؼقلم"ػقمعـماىوععنيمبنيماظعؾؿموماظزػد...مسورصوم
ؿذمسؾكمأدؿوذهماشلقارىمإذم"طونمبوألوظقوءمومأخؾورػؿمومأؼومماظعربمومأذعورػؿ...م"تؿؾ

ؼبمشوظىمأعرهمؼبمررؼؼفمؼذػىمومسؾكمضوبؾفمؼضربم"مثؿمؼضقػمأغفمحوزمرؼوديماظعؾؿم
م"صؼدم م: ماٌغرب مبالد مذفرتف مووووزت مبوظؿدرؼس مصـفض مذقكف، موصوة مبعد بقػران
حدثينمعـمأثؼمبفمأغفموجدممبؽيماٌشرصيمتلظقػومذوعالمسؾكمضصوئدمتؿعؾؼمبطرؼؼماظؼقمم

م مبعقدةمؼؾوع مسققن معـ مظقػران ماٌوء مجؾى مضصمي مؼقرد مثؿ ماٌذطقر" ماظشقخ متلظقػ مممممممعـ م ممم م م مم م ممم ممم ممممم م مم م مقبم مم ممممم ممم مممم مممم م مم ممم م ممممم م م
وإذرافماظشقخماظؿوزيمسؾقف،ماألعرماظذيمملمؼؼدرمسؾكمإنوزهماألعراءموماألسقون،مصؼدم
طونم"ؼلؿؼرضماظدراػؿمعـماظؿفورمومؼصرصفومؼبمإصالحماٌوءموالمؼدريمعـمأؼـمؼقؼبم

سدةماظزعونمومعلوسػيماإلخقان".مؼعؿدلمأبقمبذظؽ"موحنيمدؽؾ،مضولم"اهللمعـف،معلو
ػـمم977راسمػذاماإلنوزمطراعيمعـمطراعوتف.متقؼبماظشقخمإبراػقؿماظؿوزيمبقػرانمدـيم

ودصـمبفومثؿمغؼؾمجـؿوغفمإظبماظؼؾعيمبعدماالحؿاللماإلدؾوغلمومضرضبفمؼبمػذهماٌدؼـيم
 .83عشفقر

مؼق موػران، مبفؿو ماظذؼـماذؿفرت مإظبمػذؼـماظعوٌني مسؾؿوءمإضوصي ردمبنصبوزمأزلوء
آخرؼـمأذفرػؿمربؿدمبـمربرزماظقػراغلماٌؾؼىمبرطـماظدؼـم"اذؿفرمبوظعؾؿموماألدبم

 ومحلـماظػفؿ"موماظقاسظمأبقممتقؿماظقػراغلمغزؼؾمجبوؼي.

معـم معلؿؼوة مععؾقعوتف مأن مشرل مسؾؿوئفو مو موػران مسـ معصودره م مراس مأبق مؼذطر ال
صقوتماألسقون(موأغبدمبوبوم)غقؾماالبؿفوج(ماظؾؽريموماظصػدىم)اظقاؼب(موابـمخؾؽونم)و

م)روضماظـلرؼـ(موماٌوزوغلم مصعد م)اظؾلؿون(،مومابـ وماىوععلماظػودلمومإبـمعرؼؿ
 )دؼؾوجيماالصؿكور(مومشرلػؿ.

                      عغراوة بني املد  و اجلزر -3.4

مبوٌغربماألودطم مادؿؼرت ماظيت ماظزغوتقيماظشفرلة معغراوة مإظبمضؾقؾي مؼؿطرق ضؾؾمأن
إلدالعلموأدلًمإعورةمسظقؿيمذاعمصقؿفومسؾكمؼدماًزرؼنيمأحدمبطقنمضؾؾماظػؿحما

عغراوة،مؼـوضشمأبقمراسمعقضقعمأصؾماظدلبر،مإغفمؼلؿعرضماظـظرؼوتماظيتمأبداػومؼبم
مبنصبوز. مؼؼدعفو مأن مضبوول مو ماألغلوب مسؾؿوء مو ماٌمرخني مأذفر ماجملول مضدم ػذا و

 ؼـفماظػؼفل.مدوسدهمؼبمذظؽمضؾقسفمؼبمأغلوبماظعربموماظدلبرمومتؽق

ؼؾدأمسرضفمبؿؼلقؿماظدلبرمإظبمبراغسموبذلماسؿؿودامسؾكمرأىمغلوبيماظدلبرمطلوبؼم
ماظدلاغسم مصرؼؼون م"اظدلبر مزؼد: مبـ مأؼقب مو مظقى مبـ موطفالن ماٌطؿورك مدؾؿون بـ
                                                                                                                                        

ؿومترجعلمصلغًمروظؼيم"ثؿمأضوفمبعدمايوحمتالعذتفم"وماظػرجمالحؼي"معوظؼيمومجوظؼيمإظبمؼقمماظؾعٌموماظؿوظؼيممعف
 دـيمبعدموصوتف.م83صدخؾماإلدؾونمومػرانم

 سفوئىماإلدػور...وردتمضصيمغؼؾمجـؿوغفمإظبمضؾعيمبينمراذدمبؿػوصقؾفوم83
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معوزؼغ..." مغلؾ معـ ماظدلاغس مو مسقالن مبـ مضقس موظد معـ ماظؾذل مأعو أعومم84واظؾذل،
قديموماظصقظلمإظبمذرؼيمطـعونمبـمحوم،مومؼبمرأيمأصؾفؿو،مصرلجعفماظطدلىموماٌلع

إبـمسؾدماظدل،م"صننماظدلبرمعـموظدمضؾطمبـمحوم."موؼرىماظؾؽرىمأغفؿمعـماظعربم"إنم
ممٌمضمرموظدانمإظقوسمومسقالن"مثؿمطبؾصمإظبمرأيمإبـمخؾدونم"أغفؿمعـموظدمطـعونمبـم ممم مممم مممممم مممم ممممم مممم مم مممم مممم ممم مم مممممم م مم مممم مممممم مؽبمممممم م 

ؾـكمػذاماظرأيمغقحمومأنمجدػؿمؼوزؼغمومإخقتفمطرؼؽشمومصؾلطني..."موؼؾدومأغفمؼؿ
موظدم معـ مأغفؿ مشرله مسؾك ماظؿعقؼؾ مؼـؾغل مال ماظذي مايؼ م"و مؼؼقل مإذ األخرل،

 .م85طـعون..."

مبلنم ماظؾؽري مو ماظـققي مأضقال مصرلوي مبوٌغرب، مادؿؼرارػؿ مضضقي مإظب مؼـؿؼؾ ثؿ
إصرؼؼشماظقؿـكمأتكمبفؿمؼبمعبؾيمجقشفمسـدعومعؾؽماٌغربمومترطفؿمبف.مومػقماظذيم

م"ألغف مممزلموػؿماظدلبر ممممم ممممم مطوغقامممقبم ماظؽؾيبموعػودهمأغفؿ مرأيمإبـ مؼروى ملمؼػفؿمأصقاتفؿ"مثؿ
مضؿؾم محني مأراضقفؿ معـ مأخرجقػؿ معـ مػؿ مإدرائقؾ مبين موأن ماظعرب مجبقار بوظشوم
ماظشومم معـ ماظدلبر مأخرج مدواد مؼو مإظقف: ماهلل مأوحك م"وضد مجوظقت معؾؽفؿ مداود دقدغو

مم.86ألغفؿمجذامماألرض"

مأيوغشرلمإظبمأنماظصقظلمضدمضولمبفذاماظر

دـي،مإغفوماظؼؾقؾيم258ثؿمؼلتلمايدؼٌمسـمعغراوةماظيتمتداوظًمعؾؽموػرانمٌدةم
اظزغوتقيماظعظقؿيممذطرػوماظعؾؿوءمضؾؾماإلدالمموبعده.مؼعقدمغلؾفومإظبمعغراومبـمؼصؾنيم
معـمأطدلم مطوغًمععمبينمؼػرن مبـمزغوت. مجوغو مبـموردقخمبـ مزاطني بـمعلروقمبـ

موأض مسددا مو"أطـرػو ماٌغرب مضقىمضؾوئؾ م مذلغو.. موأرصع مغػرا موأسز موجـدا معؾؽو قى
م87تصرصفؿومؼبمأراضلماٌغربمعـمررابؾسمإظبماٌغربماألضصك"

طوغًمعغراوة،مؼبمرأيماٌمظػ،متلؿقرـمغوحقيمررابؾسمضؾؾماإلدالممثؿمتصرصًم
م.88ؼبمسلولمإصرؼؼقو

                                                           
 سفوئىماألدػور...84
نماظدلبرمضؾوئؾمذاتمأصقلمػـ(ماظذيمؼؼقلمبلم::7سفوئىماألدػور...ملمؼذطرمرأيمعوظؽمبـماحملقلم)تقؼبمم85

زبؿؾػيمعـمغبرلمومعضرمومضؾطمومسؿوظؼيمومطرؼؽشم)ضرؼش(ماجؿؿعًمؼبماظشوممومتؼوربًمظغوتفومؼبمػذهماظدؼورم
مسؾؿمم مو ماإلغـربقظقجقو مإظب متلؿـد ماظيت مايدؼـي ماظـظرؼوت متمطدػو مال ماآلراء مػذه مإن ماظدلبرؼي، ماظؾغي معـفو صظفرت

 اظؿورطبقي.متاإلحوثيموماظؾلوغقو
 سفوئىماألصػور:ماظعؾورةمظقلًمآؼيمضرآغقي.م86

87
 سفوئىماألدػور:مزبطقطم 

88
ؼرىماظشقخماٌفديماظؾقسؾدظلمأنمعقرـمعغراوةماألصؾلمضربمعؾقوغيمصلدلًمبفومإعورتفوماٌعروصيمبوعورةمبينمم 

م مسؾقفومؼبمواضعيمذفرلةممضربماظؾطقوء،متػرضًمعغراوةمصؽوغًممعـفو صرضيمممخزرموبعدمضضوءمبؾؽنيمبـممزؼري
بوٌغربماألضصكمواألغدظسمثؿممصرضيمبؾقؾقومتلؿقامبينمخزرون،مثؿمرجعمبـقمخزرموأدلقامإعورةمعوزوغيمممبلوسدةم

 .65دظقؾمايرلانمصمم-وػقمرأيمؼـوضضمرأيمأبلمراسم-اٌقحدؼـمؼبمأواخرماظؼرنماظلودسمماشلفري
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وتػرضًمإظبمصرقمسدؼدةمعـفومبـقمخزرونمعؾؽقامررابؾسموبـقمصؼالبمعؾؽقامبطوئحم
مبـقمإ موعـفؿ موغقاحقفو ممبؾقوغي موردقػون موبـق مراذد موجؾؾ مبوظزاب مودـفوس صرؼؼقو

موػرانم ماخؿطقا ماألودط: ماٌغرب مأصقوب م مخزر موبـق موتـس معوزوغي معؾؽقا عـدؼؾ
مصوسم معؾقك مسطقي مبـق موعـفؿ موضقاحقفو متؾؿلون معؾؽقا مخبيت مبـق موعـفؿ وحؽؿقػو

مأدػؾمذؾػ...ماظذؼـمطوغًمشلؿمحروبمععمبينمؼػرنموعـفؿمأوالدمخؾقف

سـدماظػؿحماإلدالعل،مضووعًمعغراوةماظػوهنيماظعربمظؽـفوماغفزعًمسؾكمأؼدؼفؿم
صلدؾؿمضوئدػوموغزعورمبـمصؼالبمووصدمسؾكماًؾقػيمسـؿونمبـمسػونمصلطرممػذاماألخرلم

م-وصودتفموسؼدمظفمسؾكمضقعفمومورـف،مشلذامأعبعماٌمرخقنماظعربمسؾكمأنمبينمخزر
موغزعور مسؿؼم-ضقم ماٌدؼـيممعقاظل معـ مرجقسف مبعد مظف متؾعو مضقعف مأدؾؿ م"إذ مأعقي ظؾين

اٌـقرة".مإظبمػذامايدثمؼعقدموالءمعغراوةمظؾؿراوغنيمبوألغدظسموبعدموصوةموغزعورمضومم
محػصم مابـف مزغوتي مودوئر معغراوة مبلعر مضوم ماألخرل، مػذا مػؾؽ موٌو مصقالت مابـف بلعره

زرموػقماظذيماخؿطموػرانمسومموطونمعؾؽومسظقؿوموٌومػؾؽمحػصمضوممبلعرهمابـفممخ
تلعنيمعـماظؼرنماظـوظٌماشلفريمخاللمحؽؿمسؾدماهللمبـمربؿدمبـمسؾدماظرغبـمبـم

م.89ايؽؿماألعقي

ادؿقػؾمعؾؽفموسظؿمدؾطوغفمسؾكمبدوماٌغربماألودطموسؾًمطؾؿؿفمسـدماألعقؼنيم
مابـفم مخؾػف موصوتف، ماظػنت،وسـد مبف موذوسً ماٌغرب مؼب مغػقذػؿ متؼؾص محني بوألغدظس
مظفم مصلذسـً مغطوضفو، مواتلع مصؿدمغفو موػران مإظب ماإلعورة مسوصؿي مغؼؾ ماظذي ممممربؿد م مم مممم م مم ممم مم م م مممم مم ممممقبم م ممم مم م مم ممممم مم ممم مم م م ممم م مممم ممم
مماظؼؾوئؾ.مسؿمرمربؿدمبـمخزرمرقؼالمصؼدمضوممبدسقةماالدارديممبوٌغربماألضصكمبعدمأنم ممممممم م مم ممم ممممممممم مممم ممممم مممممممممممم ممم مممم مم ممممم ممقبمم ممم مممممم

مظف مطوغً مؼػرن، مبين مأؼدي معـ مسؾقفو موادؿقالئفؿ متؾؿلون مدخقل مسؾك م-دوسدػؿ
ععماظشقعيموملمتزلموػرانمبقدهمحروبمطـرلةمععمسفقليموازداجيموم-خاللمسفدتف

ػـمصودؿؿرمحؽؿفومبفومدؾعمدـقاتمهًمراؼيم417إظبمأنمأخذتفومعـفمسفقليمدـيم
ػـمادؿعودػوماألعرلمربؿدمبـمخزرمبعدمععوركمطـرلةم424األعقؼنيمبوألغدظس.موؼبمدـيم

ثؿموظلمسؾقفومابـفماًرلمصؼوممبؿـظقؿمعؾؽفموزوػرماألعقؼنيموبؼقًمسفقليموازداجيم
م موحوربمهً مواظصقراء متؾؿلون مإظب مغػقذه مواعؿد ماظؾدو مسؾك ماظغورات ـم موذ ممحؽؿف ممم مم مممم م مممم م مم مممم م مم مممممم مممممم مممممم م مم م م ممممممم مقب م مم ممم م

ماظشقعيمعؾقكمإصرؼؼقوموتوػرت.

م مسوم مسقنم429وؼب مبـ مربؿد مسؾقفو موادؿعؿؾقا موػران مسؾك ماظشقعي مادؿقظب ػـ،
مبـم مؼعؾل ماظقػرؼين ماألعرل مزوػر مأن مإظب ماظشقعي مغػقذ مهً موػران موبؼقً اظشقعل،

ػـمصقالهمسؾدماظرغبـماظـوصرم453األعقؼنيمدـيمم-بغرؼسعمدسمعدؼـيمإصؽونمم-ربؿد

                                                           
89
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عؾؽماٌغربماألودطموسؼدمظفمسؾكمحروبماظشقعي،مصزحػمظقػرانموحوصرمبفومربؿدم
ػـ،مصػؿقفوموأضرعفومغورام454ابـمسقنموسفقليموازداجيمإظبمأنمتغؾىمسؾقفؿمدـيم

مجدؼد معـ مبـوءػو مأسود مثؿ مبوألغدظس، موسفقلي مازداجي مأطـر مصؾقؼ مممموخرمبفو م م مم مم ممممم ممم مم ممم م م مممم ممم مم مم م مم مم ممممم ممم مم م م ممم مم ممقبم واغؿؼؾممم
مبلػؾفمإظقفومعـمإصؽون،مصعودتمأحلـمممومطوغً.

حقـؽذمغزعماألعرلمربؿدمبـمخزرمإظبماظشقعيموأدىمشلؿماظطوسيممبعقيمابـفماًرل.م
ووصدمسؾكماٌعزماظػورؿلمبنصرؼؼقو،مصففزمػذاماألخرلمضوئدهمجقػرماظصؼؾلمظغزوماٌغربم

م مدـي مخزر مبـ مربؿد مععف موجوء ماىقشون458األودط مصوظؿؼك مواظقػرؼين(ممػـ )جقػر
بظوػرمتوػرتمصؼؿؾمؼعؾلمبـمربؿدموتػرقمعبعف،موضوممجقػرماظصؼؾلمبعدماغؿصورهم

ػـ،مصلدتماظـقيم471بؿكرؼىمإصؽونموسؼدمحملؿدمبـماًرلمسؾكموػرانموخاللمدـيم
مبوألغدظسم ماألعقؼني مروسي ماألخرل مػذا مصؿؼؾد ماًرل، مبـ موربؿد مبنصرؼؼقو ماظشقعي بني

مزغوتي معبقع ماظشقعيمسدام-وحشد مبلؼدي مادؿؿرت ماظيت متوػرت معـمم-عدؼـي صـفض
معؾؽفم-وػران مبـمم-ضوسدة مزؼري ماألعرل مظف مصؿصدى مواظؿدوؼخ مظؾؿؿفقد ماىققش صبر

عـودموأعرمابـفمبؾؽنيمحبربفمصوظؿؼكماىؿعونمبوظؾطقوء،وٌومرأىمربؿدمبـماًرلمأنم
ماظدائرةمسؾقفمعولمبـػلفمإظبمغوحقيموذبحمغػلف،مصوغفزممضقعف.

معـمجعػرمبـمسؾلثؿمأ ماظـلرمألبقفؿو ماظشقعيمم-نمابـقف:ماًرلموؼعؾكمرؾؾو سوعؾ
األدؾؼمسؾكماٌلقؾيمماظذيمثورمسؾكماٌعزماظػورؿلموزوػرماألعقؼنيمصوضؿؿؾمجقشمزؼريم

ػـ،م472وجقشمجعػرمصؽوغًماظدائرةمسؾكمطؿوعيموضؿؾمزؼريمبـمعـودمؼبماٌعرطيمدـيم
مربؿد مبـ ماًرل ماًوعس(م-صؿقظب مألبقفمم)األعرل مظؾـلر مبؾؽني مصـفض موػران، إعورة

م صؽوغً مدـي موؼب ماظغراب" مرأس مشلو مؼشقى م"صعوب معغراوة معع محروب ػـ،م478ظف
موأذػىم مواألضصك ماألودط ماٌغرب مسؾك ماالدؿقالء معـ مبؾؽني ماظصـفوجل ماألعرل متؽـ
مبـم مؼعؾل مأخقه مصؼوم ماٌعورك مإحدى مؼب ماًرل مبـ مربؿد موضؿؾ ماألعقؼني مدسقة عـفؿو

مصضؾ م)األعرلمربؿد ماًرل مبـ مربؿد مأخقف مالبـ مايؽؿ مسـ مدبؾك مثؿ ماإلعورة مأعر ط
اظلوبع(مصؿقظبمػذاماألخرلمأعرموػران،مثؿمتقظبمثوعـفؿماألعرلمربؿدمبـمؼعؾلماإلعورة،م
صودؿقظبمسؾكمطوصيماٌغربماألودطموأزفرمعقالمإظبماالدؿؼاللمإذمملمؼؾؼمظؾينمأعقيمإالم

مؾطيماظػعؾقي.اًطؾيمؼبماٌلوجدموادؿققذمسؾكماظل

م م)األعرلم479وؼب مخزر مبـ مربؿد مبـً م)أعمف( متؾودظً مبـ مسطقي مبـ مزؼري متقظب مم، مم ممم ممم م م مم ممم م م ممم ممممقبمم م مممممم م مم ممم م م م مم م مممم م ممم م
اظؿودع(،مصؿؿؾؽماٌغربماألضصكموأحقكمبذظؽمإعورةمعغراوةماظؽدلى،مصؼوتؾماألعقؼنيم

ػـموسـدػو،تقظبمعرةم4:2إظبمأنمعوتمدـيمم-سؿولماظشقعيمؼبمإصرؼؼقوم-واظصـفوجقني
بـماًرلمأعرموػران،مصضؾطمعؾؽفوموخضعًمظفمزغوتي،ممثوغقيماألعرلمؼعؾلمبـمربؿد

م-عرةمثوغقيم-ػـ،صؾقؼعمعؽوغفمابـمأخقفمربؿدمبـماًرل521صودؿؿرمحؽؿفمإظبمدـيم
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ػـمثؿمضوممعؽوغفم541صوروسؿفمدوئرمضؾوئؾماٌغربماألودطموادؿؿرمضبؽؿمإظبمشوؼيمدـيم
م مؼػرن موبين مذرضو مصـفوجي مصضوؼؼ مأخرى معرة مؼعؾل مبـ مربؿد مسؿف شربومابـ

م مدـي مبوظزاب ماشلالظقني موزشؾي ماألثؾٍ مسرب مععرطي مؼب موػؾؽ مثؿم561وبوظصقراء ػـ
ماظؾؿـقغلم متوذػني مبـ مؼقدػ مأزاظف مأن مإظب ماإلعورة مؼب مصؾؼل ماظصغرل مربؿد مابـف خؾػف

م موأربعنيم584دـي مودؾع معوئي معؾؽقػو مبعدعو معغراوة مؼد معـ موػران معؾؽ مصوغؼطع ػـ
مدـي.

وراتماإلدالعقيماألوظبمبوٌغربماألودط،مإنمملمػذهمغؾذةمتورطبقيمسـمإحدىماإلع
م معدة مادؿؼرت ماظؾقسؾدظل. ماٌفدي ماظشقخ م مؼعؿؼده مطؿو ماألوظب مأنمم258تؽـ مضؾؾ دـي

مععم ماظؿقوظػوت موسؼدت ماظصـفوجني معـ مأسداءػو مصؼووعً ماٌرابطني، مؼد مسؾك تزول
روبماألعقؼنيمظؾقػوزمسؾكمادؿؼرارػومعـموووزاتماظزؼرؼنيماظصـفوجقني.موظعؾماي

موبـوءم ماالدؿؼالل مإظب مأعرائفو مدعل مإظب مترعز معو معبؾي مؼب مترعز مخوضؿفو ماظيت اظطقؼؾي
إعورةممضقؼيمذاتمذلن.مغلؿدلمسؾكمتؾؽماظـزسيماالدؿؼالظقي:محبودثفماألعرلمزؼريمبـم
سطقيمععماًؾقػيماٌـصقرماألعقيماظذيمادؿدسوهمإظبمضررؾي،مصوغؿؼؾماألعرلماٌغراويم

ػـمموادؿؼؾؾفماٌـصقرموأجوزهمبلعقالمروئؾيموظؼؾفمبوظقزؼرم"صؽرهم491إظبماألغدظسمدـيم
وحنيمسودمم90ادؿماظقزارةمحؿكمغفرمعـمضولمظفماظقزؼرموضولمعومأغومإالمأعرلمابـممأعرل

ًممظل"م مممإظبماٌغربموورلتفومضدعوهمضول:"مأمغم مكبمم مممم مؿب م ممممممممممم ممم مممم مممممم مم

ماٌطقلم مراس مأبل محدؼٌ معـ ماٌغراوؼي ماإلعورة مسـ ماظؿورطبقي ماظـؾذة مػذه عبعـو
اظصراسوتموايروبماظيتمذفدػوماٌغربمبنيماظػورؿقنيمواألعقؼنيموبنيماظشقعيممحقل

واظلـيمواًقارجمظرػوغوتمدقودقيموسؼوئدؼيمالمميؽـمتػصقؾفومؼبمػذاماجملول.مأعؾـوم
مؼدردفم موأن ماٌغراوؼي ماإلعورة متورؼخ ماٌلؿؼؾؾ مؼب ماظشؾوب ماظؾوحـني مأحد مؼؿـوول أن

ممدراديمجودمةمترعلم"إظبماظؽشػمسـم م مم م م مممم مممم مممقبممممم ممم أبعودهماالجؿؿوسقيمواالضؿصودؼيموتقضقحمعراحؾفمممم
ماظلقودقي".

ماالحؿالل االدؾاغي: شارات، غفب ودؾب2.4 

ماظؽؾرل مواٌردك مظقػران ماإلدؾوغل ماالحؿالل مسـ معطقال محبـو مراس مأبق ؼبمم91ؼػرد
مسـم مضرن موغصػ مضرغني مدام ماظذي ماالحؿالل مػذا مأدػر مسشر. ماظلودس ماظؼرن عطوظع

م مدوطـي مسؾك موخقؿي ماظغوراتمغؿوئٍ متؿقضػ ممل ماىزائر،إذ معـ ماظغربقي اظـوحقي
موععلؽر،م مدعقدة مغوحقي مإظب ماظغورات مػذه مووصؾً مواظؼؾوئؾ ماألػوظل مسؾك االدؾوغقي

                                                           
 7:ن:ماٌصدرمغػلفمصمدظقؾمايرلام90
مم91 مدـي ماظؽؾرل ماٌردك مسؾك م ماإلدؾون م22:ادؿقظب مدـي موػران موسؾك مرواؼوتمم26:ػـ موؼب مراس مأبل مرواؼي ؼب

 .25:عمرخنيمآخرؼـمطونماحؿاللموػرانمدـيم
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مطوعؾي.م مضؾوئؾ مإبودة مدرجي مإظب موؼؼؿؾ موؼليب مؼـفى مخالشلو ماالدؾوغل ماىقش صؽون
قيماٌقاذلموتراجعًمايقوةماالضؿصودؼيمإذمهقظًمأراضمذودعيمعـماظػالحيمإظبمترب

واغؿؼؾماظـوسمعـمدؽـكماظؼرىمإظبماظؾفقءمإظبماًقؿمواالدؿؼرارمبوىؾولمخقصومعـمشدرم
ماظػرقماظعلؽرؼيماالدؾوغقي.مإغفمزعـماظرسىمواًقف..

مسؾكم ماظغورات مؼشـ ماظـصورى.. مروشقي موطون مضقظف:" مؼب ماٌمظػ مؼشرل مذظؽ إظب
موذوصع موضقزة ماظقغوزرة مروسؿف م مؼب مدخؾ مأن مإظب موأوالدمماٌلؾؿني مسؾل موأوالد وغبقون

سؾدماهللموشرلػؿمعـمبينمسوعرموشؿرةمعـفؿمذقعؿفماظذؼـمؼـصروغفموؼعؿؿدمسؾقفؿمؼبم
جؾىماألخؾورمواٌلرلمؼبماظطرقموادبذمعـفؿمجقادقسمؼؼولمشلؿماٌغورقسموضقؼًمبفؿم
معبؾيم معـ مدرلاتموعالتي مواألبعدؼـ..مصصورت مشزاتفمسؾكماألضربني ذقطؿفموتعددت

مهًمؼدهمؼذلددمبفومؼبمظقؾفموغفوره..موتؽررتمشزاتفمسؾكمػدلةموايربمبالدهماظيت
92بقـفؿمموبقـفمدفولمإظبمأنمتالذقامواضؿقؾقا..."

م 

وعـماظؼؾوئؾماظيتمسوغًموؼالتماالدؾون"ممبـقمذؼرانمبرعولمسنيماظػرسماظشرضقيم
مذدؼد مإثكوغو مصقفؿ مصلثكـ مواظؽرط ماظربط مو"أػؾ مودؾك" مسظقؿو مإثكوغو مصقفؿ امصلثكـ

مدقديم ماظشقخ مأرض مبغرؼس مصروحي مشزوا م"ثؿ مواظـلوء" ماظرجول مودؾك موأدر وضؿؾ
مصودؿشفدم مصؿقوربقا مايشؿ مبطقن مأحد مسقود مبين معـ مخقال مصؾؼقا مضبل.. مبـ ربؿد
عـفؿماظعروصلمأحدمأجقادمشرؼس"مو"ؼبماظلؿنيمعـماظؼرنماظعوذر،مشزوامسؾكمزاوؼي..م

م93فرماظطوشقي"اظشقخمسقلكمبـمعقدكماظؿقفوغلموػقمغوزلمذرضلمغ

ماظؼطوعم مربقع مؼب مواالدؿؼرار ماألعـ مبوغػالت مواظـؼوصقي ماظعؾؿقي مايقوة وتلثرت
اظقػراغل.مإظبمذظؽمؼشرلمأبقمراسمؼبمضقظف:"موٌومعوتماظؾويمذعؾون..مصرحماظـصورىم
مبالحيم مدقدي ماألطدل ماهلل موظل مصغزوا ماإلدالم مسؾك مذقطؿفؿ مواذؿدت مذدؼدا صرحو

مصل94اٌفوجل متودوال مبقرـ موؼذطرم.. مبـوتف" مو مػق موأدروه مودؾقا موضؿؾقا مزواؼؿف خذوا
مسؼىم موصدت مضوئال:"طـً ماىوععل ماظرغبـ مسؾد مرواؼي مسؾك ماظرعوصل ماظشقخ ذفودة
ماظرعوصلم ماظؼؾعل ماٌصطػك مربؿد مدقدي ماهلل مسؾد مأبل ماظعالعي... ماظعومل مسؾك اظػؿح

ظقفمظقالمضوئال:"مصقجدتفمؼلؽـمبلػؾفمبققتماظشعرمضربمشوبيمؼبمرأسمجؾؾمؼلويمإ
ممقبمموؼظؾمغفورامؼبمدارهموعلفدهمؼطوظعمطؿؾفموؼؼرئمرؾؾؿفمصللظؿفمسـمذظؽمصؼولمظلمطـموم مم ممم ممممم مممم م مممممم ممممممم مم ممممممممم مم ممم ممممم م ممممممممم ممممم ممم م مم
ممسؾكمػذهمايوظيمسؾكمسفدماظـصورىمخقصومعـفؿمألغمومطـمومالمغمعـمعـفؿمؼبماظدورمعـم ممممممممم ممم مممم ممممم ممقبمم ممقبمم ممم ممممممم مم ممم مممممم م مم مم ممممم ممممم مم مم

                                                           
 سفوئىماألدػور...م92
ظراذدؼي.معـمتالعذةماظشقخماظلـقدل:مدرسمسؾؿماظؿقحقدمبوم-دصنيممصروحيمعـمضرىممععلؽرم-ربؿدمبـمضبلم93

معقدك مبـ مسقلك ماظشقخ مم-أعو محقاظل مععلؽر م)جـقب ماظؿوشقي موادي مضرؼي مصوحىم61دصني مذفرل مسومل طؿ(
 اظؼصقدةم"اظغقثقي"ممبغقيماظطوظىمؼبمذطرماظؽقاطى"

94
 اظشقخمبالحيماٌفوجلمعشفقرمبوظؼعدة،مطونمعـمسؾؿوءماظؼرنمايوديمسشرموظفمذرؼيمطـرلةم 
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مصـؿؿـعم ماىؾؾ مشوبي مإظب ماظػرار مسؾقـو مظقلفؾ ماظشعر مظؾققت مصكرجـو مظقال مؼصؽمقغو ممأن مممممم م مم مم مممم م م مم ممممممم ممممم م م م م ممم ممم ممم م ممممم ممم مم مم م ممم م ممم م مم م م
م95عـفؿ"

ماىو مبؾغمؼلؿعظؿ مأؼـ مإظب مصوغظر م" مضوئال: ماٌلؾؿني مضؾقب مؼب ماًقف مػذا ععل
معرارةم مذاق معـ مإال ماإلميون محالوة مؼعرف موال ماظطقاشقً مأوالئؽ مخقف بوٌلؾؿني

ماًقف".

سؾكمؼدماظؾويمم2819ملمتؼؾمحدةمػذهماظغوراتماالدؾوغقيمإالمبعدماظػؿحماألولمدـيم
ماظعظقؿ ماظغزو معـ مذقطؿفؿ م"صوغؽلرت مبقذالشؿ ماهللممعصطػك موضطع ماٌلؾؿني.. سؾك

صلودػؿموأػبدمغورػؿموأذػىمعـمأرضماٌلؾؿنيمآثورػؿمصصوروامالمؼػورضقنمايصقنم
موالمؼػذلضقنمدوسيمسـمايراسمواظعققن"

مربووالتمصؿحموػران:م-1.5

متؽـماألتراكمعـذمضدوعفؿمإظبماىزائرمعـمهرؼرماٌدنماظلوحؾقيماىزائرؼيماظيتم
سؾقفومسداماٌردكماظؽؾرلمووػران،مصؼدمادؿعصؿومسؾقفؿمرشؿممطونماإلدؾونمضدمادؿقظقا

معصرلم معـؾ معصرلػؿو مظؽون ماحملووالت مػذه مظقال مأبقراس، مؼذطرػو مسدؼدة ربووالت
عؾقؾقيمودؾؿيماٌغربقؿنيماظؾؿنيمالزاظؿونمترضكونمهًمغرلماالدؿعؿورماإلدؾوغل.موعـم

مودؼدمايؿالتماظعلؽرؼي مسؾك مدسقةمماظعقاعؾماظيتمذفعًماألتراك موػران ظؿقرؼر
مممممماظعؾؿوءماىزائرؼنيمظؾففود.مصؼدماسؿدلماظعوملمابـمأبلمربؾملم"تقظقيماألتراكمظؾفزائرم مممم مممم مممممممممم مم  مم مممم مممم مممممم مم مممممممممم م مممم مممممم ممممممممم

مسالعيمسؾكمصؿحموػران"مإذمضول:

م96أظلؿؿمأخذمتمدارمعؾؽؽؿماظيتم...معـممأذرطمصؿقفوموذامؼبماظعالئؿ

موضدمحرمضماظشقخمربؿدمبـمسؾدماٌمعـ مممممممم مم ممممم مم مم مممم ممقب مربؿدمبؽداشمدايماىزائرمضوئال:م97مممم

مغودتؽموػرانمصؾىمغداػو...مواغزلمبفومالمتؼصدنمدقاػو

وحذاماظشقخمربؿدمبـماظؼقجقؾلمحذوهمحنيمدسوماظؾوذومأغبدمخقجيمإظبمربوربيم
مضوئال:م2178اإلدؾونمبقػرانمدـيم

مواظؿػًمسبقماىفودمبؼقة...مصوظؽػرمأضطعمأعؾفمبذطقر

                                                           
ل:مصؼقفمحوصظ،مظفمحوذقيمسؾكمذرحماظؿؿوئلمسؾكمزبؿصرمخؾقؾمععؿؿدةمؼبممربؿدمبـمعقؿقنماٌشفقرمبوظرعوصم95

 ػـ2248عدارسماىزائرمواٌغربموظفمصؿوويمتدلمسؾكمذفوسؿفماألدبقي.متقؼبممبعفدهمضربمضؾعيمبينمراذدمدـيم
اىزائرممأغبدمبـممسؾدماهللمبـماظؼوضلماٌشفقرمبوبـمأبلمربؾل،ممثورمسؾكماٌقظبماظلعديمزؼدانمموأسونمسؾؿوءم96

 ػـ2132ؼبماظدسقةمإظبماىفودموعؼووعيماإلدؾون،مظفمتكظقػمؼبمغؾذماظطرؼؼيماظلؿوحقي.معوتمضؿقالمؼبمععرطيمدـيم
مبؽداشمم97 مربؿد متورؼخماظداي محقل متلظقػ ممظف مبوىزائر: م ماٌوظؽقي مضوضل مطون م ماٌمعـ: مسؾد مربؿد مبـ ربؿد

 2:92اىزائرمدـيمم-سؾدماظؽرؼؿ"اظؿقػيماٌرضقيمؼبماظدوظيماظؾؽداذقيم"حؼؼفمربؿدممبـم
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موبغربـوموػرانمضرسمعممل...مودفؾماضؿـوعمؼبماسؿـوءمدرور

98ضمبعزعؽمسبقػومعلؿؿرا...مبوهللممؼبمجدموؼبمتشؿرلصوغف
م 

أولمربووظيمؼذطرػومأبقراسمػلمغبؾيمإبراػقؿمبوذومؼبمأوادطماظؼرنمايوديمسشرم
ماظؼرنمايوديم مإظبمأثـوء ماإلميون مؼؾقفؿمعـمأرضمأػؾ معو متغؾمىماظـصورىممسؾك مم"وٌو ممم ممم مممممممممممم ممم مم م مم م م ممم مممم مممم ممممممم م مم ممم ممم ممممم مممممممم 

معـماألتراكموغ مشزاػو معـ موػقمأوملم ممممسشر...مصغزاػؿمإبراػقؿمبوذو مممم ممم مممم ممم مم مم مم مممممقب مم مم مممممم ممممممم مممممممممم ماٌداصعمم مسؾقفو صى
واظؾقعؾيمعـماٌوئدةمصوعؿـعًمسؾقف..مودعكمؼبمػالطفومجبؿقعمايقؾمواٌؽوئدموػقمؼبم
مدارم مإظب مراجعو ماغؼؾى مسؾقف، مممؿـعي مأغفو مأؼؼـ مصؾؿو مبورد.. محدؼد مطضورب مذظؽ طؾ

وعـمحقـفوموضعًمظإلدؾونماظعـوؼيمبلبراجموػرانموإسودةمهصقـفومخوصيم99عؾؽف."
مبرجمعرجوجق.

احملووظيماألوظب،ماعؿدتمأؼديماإلدؾونمإظبماظضقاحلمإظبمأنموظلماظؾويمذعؾونمبعدم
مواىـقدم مبوآلظي موضوؼؼفؿ مصقوصرػو مايودي ماظؼرن مأواخر مؼب ماظغرب مبوؼؾقؽ اظزغوضل

م مسبق مؼب موػران مإظب مزحػ موايشقد... ماظعلوطر مبؽـرة مصقفؿمم5111وأرػؾفؿ جـدي
مممممعردمةماظعربمعـمبينمسوعرموطقزةممصورسموزحػمإظقفماظؽػرةمعـموػرانمععم4111سبقم مممممم مم ممم ممم مممقبمممممم

م معـ مأزؼد مؼب موسبقػؿ مصؽونم 9111 وشؿرة مرجوظي.. مواظؾوضل مخقؾ مأظػ مصقفؿ جـدي
ممعصوفماظؼؿولمبؽدؼيماًقورموصدلماظػرؼؼونمثؿماغػضًماظؽػرةمواخؿؾممعصوصفؿ..مصؼؿؾم مممممممم ممم مقبمم مم ممممممم مممم م مممممممم ممممممممم م مممممم مممممم ممم ممممممم مم م

م معـ مأطـر ماشلزميي متؾؽ مإظبمم22ؼب ماٌلؾؿقن ماغؿفك محؿك ماشلزميي مسؾقفؿ موداعً عوئي
رانمصقؿلماظقرقسمسـده..موؼبمتؾؽماٌعرطيمضؿؾماظؾويمذعؾون..مسؾكمؼدمأحدمبوبموػ

اٌردةمؼلؿكمأبومغصوبقي..مصؾؼقًمجـؿفمبلؼدؼفؿمثالثيمأؼوممإظبمأنمدؾؿقػومظؾؿلؾؿنيم
مػـ.21:9صدصـقهمدـيم

مإزلوسقؾمدـيم ماٌغربماألضصك:ماٌقظب مسؾكمؼدمدؾطون ماحملووظيماظـوظـي مطوغً ثؿ
انمصلورقطفموخقؿمأخؾقؿفمورتىمسلوطرهموأصؾحمآظؿفمؼرؼدمػـم"ضربمحقلموػر2223

معـم مغػر ممبكقس موادؿعون موجوظًمطؿوئؾفمحقشلو ماظـزالموذبوػدةماألبطول عـماظؽػرة
مبدلجم مٌـعفو مضرره معـف مؼؾقؼفو مربال مشلو مصبد ممل موٌو مشلو... ماجملوورؼـ اٌلؾؿني

م موعـعفو مإحؽوعفو موسوؼـ ماٌوئدة.. مسؾك مصعد مذظؽ مصعـد مأصعكمعرجوجق.. مػذه صؼول
ممهًمحفرمتضرمموالمتضرم".مثؿمسودمإظبمماٌغربماألضصك. م مم ممم ممممممم ممممم ممقبمممممم ممم ممقبمم مممم م مم مم

مؼؼقلمأبقراس:

مأسقؿفمحقؾؿفومحزعوموعـعؿفو...مسؼوبمجقمضدمارتؼكمعـمايرس
                                                           

ػـ.مظفمضصقدةمعشفقرةمؼقصكمصقفومبوظعدلمواالظؿػوتمإظبم2191ربؿدمبـمربؿدمبـمسؾلمأضقجقؾ:متقؼبمدـيمم98
 268دظقؾمايرلان..مصمم-عصوحلماظرسقيمواظؼقوممبوىفود.معـمطؾورماظعؾؿوء

99
 جؾؾماٌوئدةمػقماىؾؾماٌطؾمسؾكموػران،مسفوئىماألدػور..م 
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مصؼولمػذهمأصعكمهًمصكرتفو...ممتضرممالماظضرممؼلتلمشلومعـمأغس مممم مممم مم ممقبمممم مممم ممقبم مممممممم ممم م مم م مم ممممممم مم م.100ممم

م مدـي مبقذالشؿ معصطػك ماظؾوي مؼد مسؾك ماظرابعي ماحملووظي مطوغً مػـ:222ثؿ
م(م"وطونمبوؼومسؾكمعوزوغيموتؾؿلون..مصؿقركمظقػرانموضدمميصورهموضؿولمعـم2819)

ممبفومجبقشفماٌـصقرموجفزمشلوماظؾوذومربؿدمبؽداشماىـقدمبرماموحبرا،مصكقؿقامسؾكم مم مممممم ممم ممم مممممممقبممم ممم ممم ممممم ممم ممممممم ممم م ممممم مممممم مم ممم م
معـم متلتل ماظيت ماىـقد مصؽوغً ماظغػرل.. ماىؿم مظؾففود مواغؿدب مووسرا مدفال ممأرجوئفو مم م مممم م ممم مممم مم م ممم مم ممم ممممم ممقب مم ممم م ممم م مممممم ممم ممم م م م م مم ممم مم

ممي موال مأرزؼق.. ممبردك مؼـزظقن معراطىماظؾقر مإلحوظي ماظؾقر مجفي معـ محصورػو ؽـفؿ
مممماظـصورىمبقـفؿموبقـفومععمزؼودةممذدمةمبلسمبرجماٌردك..مموطونمسؼدمسؾقفؿمظصفرهم م مممم ممم مممم مم مم مممممم م ممممم مممم ممقبمممم ممممممممم مممم ممممممم ممممم ممم ممم
مبـم معصطػك ماظؾوي موسـ مسـف مؼصدر مإمنو مايرب مأعر متدبرل مصؽون محلـ مأزن ووزؼره
مأنم مإظب معـفو.. موتـول موػران مهورب ماٌلؾؿني مجققش موعوزاظً ماٌلراتل.. ؼقدػ

مصؿق مدـي مذقال مواظعشرؼـ ماظلودس ماىؿعي مصؾققي موذظؽ موضفرا مسـقة ػـ"م:222فو
مبعدم مإال مؼػؿح مصؾؿ م ماٌردك مبرج مأعمو ماظعققن.. مبرج مأبراجفو معـ مصؿح معو مأول ممممم"وطون م مم م مممم مممم م م م مممم م ممم مممقبم ممم مممممم م ممم مم م ممممم م مم م ممم ممم م ممم م مم مم

مصؿقفوموصؿحمدوئرمحصقغفو".

ماإلدؾونم مأن معؾؽفمشرل مضوسدة ماظؾويمبقذالشؿموجعؾفو م"اغؿؼؾمإظقفو وبعدمصؿقفو،
م مدـي م)ػ2255ادذلجعقػو م2843ـ مدقى محؽؿف مهً متؾؼ مصؾؿ مؼؼقلمم35م( دـي.

مأبقراس:

ممعـممبعدمسشرموسشرمثؿمأربعيم...ممسودواممإظقفومضرمةمأسنيماظؿعس. مممممم م مممممقبممم مممممممممم ممممممممممممممممم م مممم م ممممممم مم

وؼمطدمأنمأعرمادؿعودتفومملمؼؽـمصعؾومظضعػمعؼووعيماظؾويمبقذالشؿ.م"وعـمخدلم
ممبردكم موأردقا مطـرلة معراطى مؼب مشلو مزحػقا مأغفؿ ماظـوغقي ماٌرة مػذه مشلو دخقشلؿ
موضدم موعدد. موضقة موسدد مسدة مؼب مورجوال مخقال مظؾدلم مخرجقا مثؿ موػران مشربل مممممايرؼشي مممممم ممممم ممم مم ممم م م م م مم ممم م مم م مقب ممم ممم مم م ممم م ممم مم م ممم م مم ممم م

جـديمصؾؿمؼؽـمظفمبفؿمروضي".مم5111زحػمإظقفؿمعصطػكمبـمؼقدػ...،مؼبمسبقم
ماظعلؽريم ماظؿػقق مإظب معشرلا ماىقشني مبني موضعً ماظيت ماٌعرطي مؼصػ ماألخرل وؼب

ماإلدؾوغل.

مس مهدث ماظيت ماألخرلة ماحملووظي مطوغً ماظؾويمثؿ مربووظي مبودؿطراد، معمظػـو ـفو
م مدـي ماظؽؾرل مععلؽرم2316ربؿد معـ مصكرج ماظـصر.. مبف مظف م"حصؾ مجقشو مصففز ،

مؼبمسدمةمصـودؼؼ..مصـزلمبلقؼ..موارهؾم مضدمممأعوعفماظؾورود موػران،موضد مصؿح ممضوصدا م ممممممم مم ممم ممممممم ممممم ممقبمم مم ممممممممقبمممممممممممممممم م ممم ممم مممممم مم
ماألسراش..م مسؾقف مواجؿؿعً متقالظً"... مبقادي مصـزل ماظـصورى.. مضؿول مؼرؼد ماظغد عـ

معضوؼؼيمذدؼدة..موصورمايربمبوظعزموا ظؿؿؽني...مثؿمغزلمسؾقفوموحوصرػوموضوؼؼفو

                                                           
 م ألدػور....مؼـؼؾممأبقراسمؼبمصصؾمربووالتمماظػؿحمسـمذرحمايؾػووؼيمظؾفوععلمبشؽؾمخوص...سفوئىما100



 سفائب األدػار و ظطائف األخؾار

 

 59 

بنيماألعرلمواظـصورىمدفوال..موداممحصورهمشلومإظبمأنمصؿقفومبؼؿوظفمؼبماظققمماًوعسم
101عـمرجى..مدـيمدًمعـماظؼرنماظـوظٌمسشر.."

م 

م:األتراك يف اجلزائرم3.7

ماظع ماإلؼوظي مضقوم مسـ ماألول ماىزء مؼب مأبقراس مصصقلمؼؿقدث مؼب ماىزائر مؼب ـؿوغقي
مإظبم مذبقؽفؿ مثؿ ماظصغرى مآدقو مؼب مإعورتفؿ موضقوم ماألصؾل موعقرـفؿ م مغلؾفؿ ممدبصم مم مم ممم م ممم م ممم ممم ممم مم م م مم مممممم مممممم م مم م مم مم مم مممم م مم مم مم مقب م
ممقبماىزائرمؼبمدقوقماظصراعمضدماظدوظيماإلدؾوغقيموتلدقلفؿمألؼوظؿفومودصوسفؿمسـفومضدمم ممم مم ممم م ممممممم ممممم ممم م مم مممممممممم م ممممممممممم مم ممم مممم ممم مم مممممم م
اظؿقرذوتماإلدؾوغقيمواألوروبقيمخاللماظؼرونماظؿوظقيم)اظلودسمسشرمإظبماظـوعـمسشر(.م

دوغدمعمظػـومضقوممػذهماظلؾطيماىدؼدةمألغفومغبًمبالدماٌلؾؿنيموداصعًمسـفومموضد
تؿكوذلمسـمم-اظزؼوغققنمواًػصققنم-بودؿماىفودمؼبموضًمطوغًماظلؾطيماظشرسقي

مماىفودمضدممماإلدؾونماظذؼـماحؿؾقاماٌدنماظلوحؾقيماظقاحدةمبعدماألخرى. مم م ممممممممم ممممممممم مم مممم ممممممممم ممم مممممم ممم م ممقبممم مممم م مم

ماٌقضػمعـماظشقخممأبلمراسمألغفم سؾؿوءمم-عقضػماظـكؾيماظعوٌيالمغلؿغربمػذا
مذروطمم-وعؿصقصي معـ مذررو ماإلدالم مأرض موغبوؼي ماىفود مؼب مترى ماظيت آغذاك

ماظلقودقيماظشرسقي.

ماظؿورطبقيم موعراحؾفو ماظعـؿوغقي ماظدوظي متلدقس مظظروف ماٌمظػ مؼؿعرض متؿؿي، ؼب
موبطقغفؿم ماظلالم" مسؾقف مغقح مبـ مؼوصٌ مبـ مطقعر مبـ مترك م"أوالد مغلؾفؿ مإظب صقشرل

ماظؽـ ماظذلطؿون م معـفؿ" مإميون–رلة م-ترك معـفؿم مػوم مسدد ماظطغرشرمم-أدؾؿ وعـفؿ
م مدـي مبغداد مإظب مزحػقا ماظذؼـ مثؿم768اظؿؿور)"ػؿ موػالطق مجـؽزخون موأعرلػؿ ػـ

تقؿقرظـؽ"موعـفؿماظغقرم)اٌغقل(موعـفؿم"اظعـوعـيمعؾقكماآلدؿوغي"موعـفؿم"األطرادمضقمم
مصالحماظدؼـماألؼقبل"مواىرطسموشرلػؿ...

وماظعـوعـيمصقـؿلؾقنمإظبمسـؿونمبـمأررػؾمبـمدؾقؿونمذوهماظذلطؿوغلم"وظقسمإظبمأع
ممسـؿونمبـمسػونمطؿوممؼؼقلمبفماظلكووي.م"صؼدمطونمجدمػؿمعؾؽومسؾكمبؾدمدػؿونمضربم مممم ممم ممممممم مم ممم ممممم ممقب مم مم مممممممم ممم م ممممممم مممممممم مم ممم مم ممم مممم
مممممممممبؾخمممموموراءماظـفر،مصغؾؾفمحـؽزخونموخربمبالده،مصكرجمعـمبؾخمضوصدامبالدماظرومم ممممم مممم مممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم مم مم مممممممم مم م مممممممممم مم مم

مسؾكماظلؾطونمسالءماظدؼـممصؿوتمبوظػراتمؼبمررؼؼف،مصؿػرقمجـده ػـوكموضدممسـؿون
ػـموالزمماىفودم787اظلؾفقضلموأذنمظفمبوإلضوعيمؼبمأرضمضرعونموأعرهمبوىفودمدـيم

إظبمأنمتقظبمسؾكمبالدماظرومموٌومضعػمسالءماظدؼـماظلؾفقضلماسبوزمجـدهمإظقفمودخؾقام
ونمسؾكمأرضمؼبمروسيممسـؿون..موزفرمظفمآثوراتمؼبماىفود..موضدمشؾىموظدهمأورخ

                                                           
101
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مواٌشرق م معؾؽمم102اظشوم مثؿ م... ماظروم مبالد مأطـر مسؾك مصؿغؾى ماألول معراد مابـف وخؾػف
ػـموأجؾكماظروممعـفومثؿمعؾؽماظلؾطونمدؾقؿمعصرم968اظلؾطونمربؿدماظؼلـطقـقيمدـيم

مػـمإظبمشرلمذظؽ..."34:عـمأؼديماىراطليمدـيم

مإظبماىزائر،مصقؼقلم"دؾىمذبقؽفؿمتمءوسـمذبل غؾىماظـصورىمسؾكماظعـؿوغقني
ماظؼالدة،م مووادطي ماظؾقون معشفقر مواخقتف" ماظدؼـ مخرل مؼد مسؾك مذظؽ موطون اظلقاحؾ"
محؾقظفم مضؾؾ مطون مظؾرجوحي.. موسؼؾف مظؾلؿوحي مؼده ماألغقال.. معلعد ماألحقال عـؿؼؾ
ممممممبوىزائرمرؾمؼمأرضماظؽػرةمبوظغزواتموطـرتمظدؼفماظػؿقحوت،مأبقهمحلـمعـمحوعقيم مم ممم م م ممممممم م مم مممممممممممم ممم ممم مممممممممممم مممم مممم ممقب مممممم مم

م ماعرأة متزومج معدظمك مجزؼرة مممممم م ممممقب م مممم  ماظدؼـمممممم موخرل مأطدلػؿ مسرموج مظف مصقظدت ماظذعي مأػؾ ممعـ ممممم م م مم مم م م مم م ممقبم م ممم م ممممم مممممم م م مم م م
مممممموإدقوق،مصشؾمقامسؾكمأطؿؾمخصولماظرجقظقيموشوؼيماظلعودةمواظػققظقي" مممممممممم ممممممم ممممممم ممممم مم م مم مم ممم مم ممقبممم ممم م مم م ثؿماغؿؼؾمم103مم

مبوظغـوئؿم مؼلتقن م"صؽوغقا مظؾففود ماٌؿقدط ماظؾقر محقض معـ ماظغربل ماىزء مإظب االخقة
اظدؼـمؼبمبعضمموؼردقنمسؾكمعدائـماإلدالمماظلوحؾقيمظقؾقعقامعومسـدػؿ...مصؽونمخرل

مظعدمم مسؾقفؿ مؼبماٌؾوؼعيمواٌؾؽ ماىزائرمصرشؾقهم)أػؾفو( ممبردك اٌراتمأردكمأدطقظف
مضؿؾم مذرط مسؾك مصؼؾؾ م مسؾقف... موأيقا متقغس موأػؾ متؾؿلون مأػؾ مدوظي ادؿؼوعي
موأصؾحمخؾؾفو"م مجـدػو موأطـر مأعرػو ماغؿظؿًمظفماىزائرموادؿقؽؿ اٌػلدؼـ..."مصؾؿو

مد ماظلؾطون معلوسدات ماظؼوضلبػضؾ مبـ مأغبد ماظشقخ مغووأه مخون، مجؾؾمم-ؾقؿ أعرل
صوتػؼمععماألعراءماظزؼوغقنيمبؿؾؿلونمسؾكمحربف..مصؾؿمؼـفحمظفمذلءمألنمأعرمم104طقطق

ممبينمزؼونمحقـؽذمضدموظبماألدبورموضعػمعؾؽفؿمموتؼؾمصمزؾفؿمالدقؿوموضدمأخذتمعـم ممم مم مممممممممم م ممم مم مم مممممممم  م مممم مم ممممممم ممم مممممممممم مم ممممم م
موص مسؾقف موصد ماٌـووئني، مسؾك ماظؼضوء معـ ممتؽـ موحني موػران" مربقعمأسؿوشلؿ معـ قد

مسؾكم مسرموج مأخوه مادؿعؿؾ م" مررؼؼف موؼب مإظقفو مصوغؿؼؾ ماظـفدة، معـف مورؾؾقا مماىزائر مم م م ممقبم م ممم مم م مممم مم مم ممممم م م مم مم مممم م مممممم م ممم مممم مممم ممممم مم ممممم م
مدؽونم مععورضي مظؼل مسروج مأن مشرل مراذد..." مبين مضؾعي مسؾك مإدقوق موأخوه تؾؿلون
مصؼؿؾمسددام مظؽـفمسودمإظقفو معـفو معلعقدمصلخرجقه معـماألعرلماظزؼوغل تؾؿلونمبنؼعوز

موسوثمصقفومإظبمأنمدؽـًمصؿـؿفو"ػوعومعـماألعراءماظزؼوغقنيم

مصزحػم ماظـفدة" معـفؿ مورؾى مبقػران ماإلدؾون مإظب ماظزؼوغل ماألعرل مىل سـدئذ
اظـصورىمإظبمإدقوقممبوظؼؾعيمصؼؿؾقهمثؿمزحػقامسبقمتؾؿلونميصورمسروج..مصؾؿومرولم
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سفوئىماألدػور...معوممؼـؼؾفمأبقراسمسـمتورؼخمصؿحماظشوممسؾكممؼدمآلمسـؿونمشرلمصققحمإذمطونممػذاماظػؿحمم 
م-2627سؾكمؼدماظلؾطونمدؾقؿممخونممدـيم

 بقراسمؼبمصصؾمضقومماظدوظيماظعـؿوغقيممسـمعصودرمالمؼذطرػومعـؾمماظلكوويممواظدؼورمبؽري..ؼـؼؾمأ
ممممسفوئىماألدػور...م"رؾمؼمأرضماظؽػرة"مسؾورةمسوعقيمتعينمدومخمأرضماظؽػرةم103م مممم مممم ممممقب مممممممم مممممم مممممم مممم مممم ممقب ممممممممم م ممم ممم  م

104
أغبدمبـماظؼوضل:متقظبمضضوءمجبوؼيممسؾكممسفدممايػصقنيمواتصؾمبعروجموخرلماظدؼـموطوتؾفؿومصقؾيمابـمم 

لمماظـعوظيبمأعرلماىزائرموضقؾمأغفمطوتىمماًؾقػيمدؾقؿمخونمبعدماحؿاللماإلدؾونممظؾلقاحؾ،مأدسمإعورةمماظؿقع
 بوظؼؾوئؾماظؽدلىمطوغًمضوسدتفومجؾؾمطقطق،مضؿؾمؼبمبعضماٌعوركمبــقيمبـًمسوئشي.
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ايصورمخرجمسروجمجبـدهمعـماٌدؼـي..مصؾقؼفماىقشماإلدؾوغلمجبؾؾمبينمعقدكم
م 105ػـ"46:فمدـيموضؿؾقهموعـمعع

مصقـؼؾم متؾؿلون مدؽون مسؾك مسروج معوردف ماظذي مظؾؼؿع متلثر مضد مراس مأبو مأن ؼؾدو
مبعدم مصقؿو مادؿؼر مضد متؾؿلون مؼب ماألعر مأن مإالم مبوٌقت. مسؾقف معؾقطي مابـ م"اظقظل مممممدسقة ممممم مممم مم ممم م مم مممم م م ممم مم م مم م  مم مم ممممم مممم م مم مممم م ممم م مممممم ممم م
مصلذػىم ماألتراك.. معـ محوغؾي مبفو مصعؿؾ م مثوغقي.. معرمة ماظدؼـ مخرل م"صدخؾفو ممظألتراك م مممم ممم مممم مم م مم ممممم م مم مم م مممم م مممممممم مممقبم م ممممم م م م مم مم مممم م مممم م

مصؿـؿفوموحلؿمداءػو."

ماظـؿقذجلمؼـ ماألعرل مصقعؿدله موتؾفقؾ متعظقؿ مغظرة ماظدؼـ مخرل مإظب مراس مأبق ظر
"مالمؼؼؾؾمدػؽماظدعوءمم-وؼضػلمسؾقفمػوظيمعـماظؿؼدؼسمإذمطون..مخالصومألخقفمسروج

معـمشرلموجفمذرسل..

"وطونمبوظغوؼيماظؼصقىمؼبماظزػدمواظقرعمواظؿؼقىمواإلخوء..موطونمطـرلامؼرىمردقلم
مالم"مؼبمعـوعف".اهللمسؾقفماظصالةمواظل

وػددتمم:263وم2627وحنيمتعددتمهرذوتماإلدؾونمسؾكمعدؼـيماىزائرمبنيم
ممايوعقيماإلدؾوغقيماٌرابطيمبؼؾعيم"اظصكرة"موجقدماإلؼوظيماىدؼدةمسلمرمظؾؿداصعيمسـم م م ممممممممممم مممممم ممممممم ممممم مممممم م مممممممممممم مممممممممممم م ممممممم م
مٌقـوءم ماٌؼوبؾ ماظصكرة م)برج مضبوصره ماظدؼـ مخرل مؼزل مصؾؿ مواظؾقر.. ماظدل مؼب اىزائر

ػـموبينماٌقـوءماىدؼدمبنضوعيمرصقػمؼربطم59:ظبمأنمصؿقفمدـيماىزائر(موؼؼوتؾفمإ
مػـ..67:برجماظػـورمبوٌقـوءماظؼدؼؿ.مثؿمضطعمرؿعمبينمزؼونمدـيم

ضدعـومظؾعضماٌقضقسوتماظؿورطبقيماظيتمتـووشلوماٌمظػمؼبمػذاماىزءموملمغؿـوولم
مدرادؿفو مصؾـذلك مظؽـرتفو. مواظؾالشي مواألدب ماظؿورؼخ مؼب مأخرى ظؾؾوحـنيممعقضقسوت

ماٌكؿصني.ممم
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