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ز وهزان  :1792 فبراًز 27 في جحٍز
 شمز الو  الحذث 

(1) غالم محمذ
* 

 مقذمت

 ألازباعولُاثل  ألاؾكاع عجاثب ":  جإلُكهفي  ي الىانغ  ؤبىعاؽًهترح غلُىا 
 
ا " بدش

غ  نًاًا الحهاع  ه، ًدىاُو ق1792ُ ؾىت واملغس ى الٌبحر  وهغان مضًىتي خُى جدٍغ

ت والغباَاث واملكاوياث ز هت مؿاًغة جغيؼ غلى واملىاحهاث الػؿٌٍغ م الجالء، بٍُغ

 .الؿُاس ي مما تهخم بالحضرؤيثر الخمشالث الاحخماغُت 

نضي  ه جغىأله ،غاصًالباي مدمض الٌبحر خضزا ا ًض  لم ًًٌ قخذ وهغان غلى 

الاحخماغُت لؿايىت الؿغب الجؼاثغي وؾايىت بالص املؿغب الٌبحر غمُها في املسُلت 

ًان خضًث الىاؽ في ج في هظا  ؤبىعاؽًهُى  ؛ىوـ والكغم الجؼاثغي غامت. لهض 

وحضها زبر  وؤلل وماثخحنالهضص :"ملا زغحىا مً البدغ في قهغ قػبان ؾىت زمـ 

 .ونكانـ مدانغة املىهىع باهلل ؾُضي مدمض بً غشمان لىهغان بؿىؾت وامليؿخحر 

)مدمض بً ؤخمض ؤبي  جىوـ ؾمػىا.." ؤهل وؤًًاحغبت  ؤهلووحضها زبر الجهاص غىض 

ًان "زبر  بلىوخحن اهخهى به املُاف  .(33، م. 2005، ي اؽ الىانغ ع   ً صًاع الَى

مدمض بً ؤخمض ؤبي عاؽ ) "هاقٍاع وؤمضجها  : الهؿىُُيُت التًلا الجهاص نض اهدكغ في 

  .(33. م ،ي الىانغ 

                                                                                                                                   
(1)  Université d’Oran, Faculté des sciences humaines, Département d’histoire, 31 000, 

Oran, Algérie.  
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ت بٍل خضر ًشحر قػىعها ُؤبي عاؽ مضي اهخمام الؿايىت املؿاعب قهاصةجايض 

بػث  غلى  ؿغبيقيها عوح ألامل في ظغف صولي ًتزاًض قُه الخُغ اللاؾالمي الحاص ٍو

ا الكػىع جهاًت مػاهاة ؾايىت الؿغب وباملهابل ٌػٌـ مشل هظ البالص لاؾالمُت

 .لاؾباويالجؼاثغي مً الىحىص 

  ُ الخغاقاث  ألاولُاء الهالححن ويغاماتهم وجٌثر قيها ت بإزباع جدكل املهاصع املدل

سُت بل لخجؿُض همىم قغاثذووألاؾاَحر غً الجً ولا  ـ، ال إلزباث ؤخضار جاٍع

اف ُ   ،احخماغُت غٍغًت في املضن وألاٍع ل الاحخماعي وغالنخه قهي جٌكل غً املخس

 بالىانؼ الاحخماعي.

ذي  ناًؼاُ مىهى  ال بن مشل هظا البػض الغمؼي   في حؼء يبحر مً البدث الخاٍع

املػهضة، غبر صعاؾاث حضًضة  قَ عوابُه بلىفي الجؼاثغ، قةطا جمٌىا مً الىنُى 

ش  لضزلىاجاعر للظهىُاث،  غ ج بلىفي ؤغمام املجخمػاث. ؤال حهضف غلم الخاٍع هٍى

 ؟ ألاخضار يما غاٌكها الىاؽ وقػغوا بها

خ للذهىياثالزمش إلىمً الحذث   : أهميت التأٍر

ذي وهدً هدلل ًُه ؤنماطا ًمًٌ  غ وهغان طي ًل ؾىت يلبدث الخاٍع يغي جدٍغ

ًان اهخمامىا مىهبا غلى صعاؾت الحضر  بطا 1لاؾباويالٌبحر مً الاخخالُ واملغس ى 

هت الخهلُضًتبومهاع  ش  ،خه بالٍُغ با. ش يءال  ؟ لحضسياؤي الخاٍع مىظ قترة لِؿذ ق جهٍغ

 الب
 
ىن وؾحرهم ًدل ونض ، وألاحىبُتلىن املهاصع املدلُت ههحرة والباخشىن الجؼاثٍغ

غً لضًىا مػلىماث مكهلت  .2جهاغوقه ومالبؿبالحضر وحؼثُاجه وجىاولىا ظ ؤخاَىا

                                                                                                                                   
ز ألاوطانًان هظا غىىان مدايغة ؤلهُذ في امللخهى الشالث خُى  1 حامػت . الىخب الذًييت وجحٍز

 .2013ماعؽ  6-5ًىمي  ،وهغان
 ؤهظغ غلى ؾبُل املشاُ، ال الحهغ:  2

 .الجؼاثغ. ؾىت بحن الجؼاثغ وبؾباهُا 300خغب  .(1976.) ؤخمض جىقُو املضوي،
ش الجؼاثغ الحضًث، الجؼاثغ. .(1964) دمض.م املُلي،  جاٍع

ؼ ، ت(1993) خي.ً بىغٍؼ ض-. املغاؾالث الجؼاثٍغ  .الجؼاثغ. لاؾباهُت في ؤعقُل مضٍع
Fey, L. (1858). Histoire d’Oran avant, pendant et après la domination espagnole. Oran. 

Capot-Rey, B. (2012). Oran, capitale du Beylik de l’Ouest, 1792-1830. Alger. 

Terki Hassaine, I. (2004).Oran au XVIIIe siècle. Insaniyat, 23-24.  
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ت  في  لاؾباهُتالحهاع الظي قغيه الباي مدمض بً غشمان غلى الحامُت الػؿٌٍغ

ووػغف الص يء هكؿه غً الغباَاث  .هخاثجهو  ؤَىاعه وهغان واملغس ى الٌبحر:

ت زم املكاوياث بحن الضاي جىنُؼ الهلح ؾىت  بلى لاؾبانو واملىاحهاث الػؿٌٍغ

ت مؿص 1785 ووػغف غً الحهاع الحهُهي بػض الؼلؼاُ الظي  لت وهغان.إون حؿٍى

والخلل في  لاؾباوي لامضاصوقكله هدُجت ونُى  1790 ؤيخىبغاملضًىت في  ؤناب

ت  ىيؼلمػؿٌغ  بلىم غىصة الباي مدمض الٌبحر زُت الحهاع، ز زُت غؿٌٍغ

  اعم،حبل َ مً حى بهاؤالجِل وجؼوٍضه باملضاقؼ التي  وبغضاصحضًضة 
 
ه مً زم جىهل

 غلى الجالء. لاؾبانواقو  ؤن بلىألازحر خهاعها  إلخٍام وهغان بلى حضًض

الجِل واملخُىغحن والُلبت املغابُحن بغاؽ  بتُجغيغً جخىقغ لضًىا مػاعف قتى و 

 خمض بً سحىىن ؤًهُى  : غضصهم وغضتهم وجىظُماتهم ونُاصتهم ومىانػهم. الػحن

مه، قترى ونض نؿ   .ؤلكاًدخىي غلى زمؿحن  البإؽقضًض  .في حىض غظُم قجاءهم"

هغه نمؼ  زغ لا وبػًه  ،هجب الؿُض غشمانهُؼ الباقي مؼ ابىه ألا ؤمػظمه مػه و 

ُ ألا  مؼ بمدلت غظُمت،ا غلى حهت ممنه لً ،ببغاهُمالؿُض مدمض بً  ألاحل  ؤهل و

ت ماػوه ؤهلومؼ الشاوي  ،يكلُخت وؾحرهم ألاغغابثل مً اخىاػها ونبؤجلمؿان و 

 .(220.ؤخمض بً سحىىن، م( "الكغم  وؤغغابومؿخؿاهم 

:وغً الػخاص والؿالح  والباعوص والغنام  لاالث"ولم ًُؼ حاصا في حمؼ  ًهُى

ىع املضاقؼ ػواوة  هاخُت بلى ؤًًاوبػث  .طلَ.لحز لكغاء هجبالص لا  بلىؾله ع قىحه  ،ًو

ً والخغاَحن والحضاصًً وحمؼ ؤعباب الهىاجؼ مً الىجاٍع ،مً ؤجاه بٌشحر مً الباعوص

مً  وُهق هاخُت بلىوبػث  ،الجؼاثغ وجلمؿان ومؿخؿاهم ،اع الباعوص مً ًل بلضى  ون  

ؤخمض بً سحىىن، (" بالُلبت... وؤلحههمقهضم غلُه بماثت منهم  ألالؿامبدكغة  ًإجُه

 .(248.م

و الظي ؾلٌه الباي مدمض بً غش مان بجِكه وجخدضر املهاصع املدلُت غً الٍُغ

 ؾباُؤ بلىواصي جلُالث ومنها  بلىومً ؾُو  ،ؾُو بلى َمػؿٌغ ناغضة الباًلمً 

 )ؤو حغف املبرى( ، زم جمىنؼ الجِل واملخُىغىن في املبرى(اخالُومؿىالن)الٌغمت 

: حي ؤؾامت وحي الػشماهُت زم حي غبض  وواصي الهاًج حنؾؿغ مو  )ًمخض غلى َُى

 ، ملاثضةوهُؼ الُلبت بغباٍ عؤؽ الػحن بجبل ا ،املامً(
 
ُ   ؤزباع   ؿغص  زم ح مت غً ن
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في  املضًىت وغً املكاوياث زم الجالء وصزُى مدمض الٌبحر  ألابغاجاملػاعى خُى 

 ون البرصة.ئ بهُج ًخهضمه الػلماء وهم ًهغ  مىيب

ت، بػاصهؤ بلى راملاعر الُىم مُالب باالهخهاُ مً الحض ؤنؾحر  قال  الغمٍؼ

ئ ؤنًجىػ له  هت ججٍؼ ش بٍُغ غوه نبل ًدىاوله يما غاٌكه مػا حاقت،و  ُتًٌخب الخاٍع

ن ًدؿاءُ غً الظهىُاث الػامت التي عاقهذ ؤغلُه  .جهىعاتهمو  مفي مؿخىي قػىعه

 .ظاىونخ "يعالجم ىعي"ال زثنل التي مح  امشالث و املى الخ   غًو  الحضر،

"خهل املخسُل والػاَكت بهُمت الانخهاص  هىػهٍا ىهانًاملاعر البىلىوي  ٌػخبر

ايض املاعر ،(284 .م ،لىڤىف) هكؿها"  الىكؿُاث ؤن" ؽاالُ هىعبحر ألاملاوي ٍو

سُت ؤالػامت لها نُمت   قالظهىُاث ،(280-279 .م ،لىڤىف) "ؤزغي ًت خهُهت جاٍع

الؿُاؾُت والظىاهغ  ألاخضارغً ، في مىظىع املاعر الجضًض، ؤهمُتال جهل  الػامت

 والشهاقُت.الانخهاصًت 

ش بلىالظهىُاث  صزاُبهجحذ مضعؾت الحىلُاث في   قاملاعر ،مجاُ الخاٍع

ت مؿاًغة وبمىظ نغاءة املهاصع بةغاصةمُالب  -الُىم-   بلىقِؿعى  ع حضًض،ى مً ػاٍو

ىعاث الػالم هالظهىُت والخمشالث الاحخماغُت التي ججؿض ج لنبىاء "املىا بغاصة

ً   ًاهىا ًغبُىن  الىاؽألن  والُبُػت. لاوؿانو تهم الُىمُت ي خُاغي بما ال ًغي فما 

ش الظهىُاث ؤالتي  هظه الظىاهغ الىكؿُت هي نب .وفي مػخهضاتهم  صزلها جاٍع

 .(305306 .م ،لىڤىف) "ومباخشه املخىىغت قٍالُاجه الػامتبفي 

 ُتلاوؿاهجخٍىن البيُت الظهىُت مً حملت الخمشالث الىاججت غً الخجاعب 

خىف مً املجاهل املهلهت الو  ؽالُإ :خهمؿخىي زهافي طهىِ ؤو ٍل زهاقت لق والجماغُت.

وغىصة الحُاة ومهاومت املساوف مً الكىاحؼ الُبُػُت  ، ألاملاملؿخهبلللحايغ و 

غىانغ هكؿُت حكٍل املسُاُ الجمعي في لحظت  ًلها ،وألامغاى ألاهىاُوالحغوب و

 .305-306).م ،لىڤىف) ... مػُىت ػمىُت

ش الظهىُاث   بلىاعي غبر جُىع الخهىعاث و الؿىم في الالوعي الاحخم بلىٌؿعى جاٍع

جدخلها صازل البنى  املٍاهت التيملػنى مً زالُ مىظىمت الخمشالث و البدث غً ا

 قالؿغى هى الخمُحز بحن خخمُاث الىانؼ وجهىعاث الػالم. ،في الىانؼالاحخماغُت و

سُت املىيىغُت ال جٌخكي بىنل الظىاهغ الىكؿُت قاملهاعبت هت التي ًغي  الخاٍع والٍُغ
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بالػالنت بحن الظىاهغ الىكؿُت وما  ،ألاولىبل تهخم بالضعحت  الىاؽ غهغهم،بها 

املاعر  ػخمضهاالتي ٌ لاقٍالُتحضلُت الظهني والاحخماعي هي بن  .خضثها في الىانؼؤ

ش الظهىُاث قغغُخه و  .(1958بغوصاُ، ( املسخو في الظهىُاث زبذ ؤلهض يؿب جاٍع

ًزمؿِىاث الهغن المهضانُخه الػلمُت مىظ  ٌ   ،ػكٍغ ش  ل ى بالٌخػن  ألهه جاٍع

 .والبُىالث قغاصباأل  ماغُت وبالكػىب ال الاحخ

ش إهٌل غً الخ ؤنًجب  في الىانؼ ش الىاؽ ، بل هٌخب جوألاقغاص لألبُاٍُع اٍع

شؤ بلىصغىة  بجها. وجإملىا، قػاقىا وقغخىا الظًً ازخبروا الحُاة ًايض  .وؿىت الخاٍع

غ البنى الظهبُت جخؿحر بخؿحر  نب" : وصاُض بغ هاملاعر الكغوس ي الكهحر  قغها ألَا

الؿُاؾُت  ألاخضار بًهاعمً  إؤبُ هاعةًبجُىعها ًخم  ؤنؾحر  ،قُتالاحخماغُت والشها

ؼ. ل.." بن الؿَغ  .(1958 بغوصاُ،) ػمنها هى املضي الٍُى

 يال الجمعي في الغزب الجشائزي املخ

، مُلؼ الهغن الؿاصؽ غكغ الٌبحر فيمضًىتي وهغان واملغس ى  لاؾباناخخل  ؤنمىظ 

 : بمغخلخحن مخمحزجحن الؿغبَ لؿايىت باًلاملسُاُ الجمعي  مغ  

 وخىف ًأص اث،إخفاقالشمً الكارثي: 

غ املضن الؿاخلُت  بلىمىظ نضومهم  ألاجغاىجمًٌ  التي اخخلها الجؼاثغ مً جدٍغ

ث لٌبحر، وعؾم املداوال ، غضا مضًىتي وهغان واملغس ى ا1512و 1505حن ب لاؾبان

ت الٌبحرةو زالُ الهغهحن الؿاصؽ غكغ والؿابؼ غكغ،  املخٌغعة التي  الخؿاثغ البكٍغ

ؤؾىاع املضًىت،  بلى ىن ًهل الجِل واملخُىغقخاعة . قةجهم لم ًىجحىا جٌبضوها

دضزىن سؿغاث قيها  لٌنهم  قيها بغاجؤو ٌؿخىلىن غلى ؤخض ألا قُضًىجها باملضاقؼ ٍو

مىػىن  ،ًكغيىن خهاعا قضًضا غليها بدغا وبغا، وجاعة ؤزغي  .ًككلىن في ألازحر ٍو

ُُى الحهاع نها ٍو مىاغت  و  لاؾباهُتمهاومت الحامُت ة قض  لًٌ  ،ألاهالي مً جمٍى

غهاؤؾىاع املضًىت   .جدىالن صون جدٍغ

ًان الحاُ زالُ الهغهحن الؿاصؽ غكغ والؿابؼ غكغ  عؾم صغىاث وطلَ  هٌظا 

ًاهذ الظغوفوجكػُل الجهاصالػلماء املخٌغعة لخجضًض   مدلى، قالػالم ؤبى  .ه مهما 
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ل واخت بني غباؽ في الصحغاء ًايض بىيىح ؤن قغغُت الىكىط الػشماوي مخىنكت  هٍؼ

ًاملت: غ الؿىاخل املؿغبُت   غلى جدٍغ

  مً ؤقٍغ قخدها وطا فى الػالثم  ؤزظجم صاع ملٌٌم التي ؤلؿخم

 3(45 .م ،غالىان ؤبىعاؽ)

 ؤبىعاؽ) مدمض بٌضاف ناثال يض املامً الضامدمض بً غبناض ي الجؼاثغ  غاوص

 :4(- 46 45. م ،الىانغ

ُ                               هضاها قلب وهغان هاصجَ  ؾىاها جههضن ال بها واهؼ

 زاَبحن خ م 1656 ؾىت 17 الهغن  غلماء مًبليهىحالكُش مدمض ال نض ؾبههو 

 .(46م.  ،الىانغ ؤبىعاؽ) ناثال خمض زىحتؤالباقا 

 ؾهل انخىاع في اغخىاء ؾغوع                            غبىا وهغان يغؽ مالم وبؿ

 باهلل في حض و في حكمحر               ىضا          دؿقاجهٌ بػؼمَ هدىها م

ال ألن الجهاص واحب صًني قهِ بل ألن البالص  ،ىسبت الضًيُتجٌغعث صغىاث الهٌظا 

 ناعث مهضصة في وحىصها. -والػباص –

ت هامت، انهيار اليشاطاث الاقتصادًت وأسمت اجتماعيت  - خطائز بشٍز

 تهفطي

 بلىالؿاصؽ غكغ  مىظ الهغن وزُمت  بإيغاع وهغان في  لاؾباويالىحىص حؿبب 

ت غلى ألاهالي وامخضث  و لم .مُلؼ الهغن الشامً غكغ  بلىجخىنل الؿاعاث الػؿٌٍغ

حباُ هضعومت.  بلىم وجلمؿان مدُِ وهغان وألانالُم البػُضة مشل ؾَغـ ومؿخؿاه

ت جلى ألازغي  لاؾباويقهض صؤب الجِل  ؾغيه ًان  و  .غلى قً الهجماث الػؿٌٍغ

كاُ ونخل الغحاُ  جهب ألامىاُ وؾبي اليؿاء و قهض  ،صعحت بباصة نباثل بٍاملها بلىألَا

                                                                                                                                   
ضان الؿػضي لٌثرة مظامله، قخم1613-1560ؤبى مدلي ) 3 ًٌ ( : غالم وناض ي قهحر، زاع غلى املىلى ٍػ

. ؾاغض غلماء الجؼاثغ في الضغىة بلى 1613مً الاؾخالء غلى مغايل ؾحر ؤهه نخل في مػغيت ؾىت 
ا ؾحر  ،ؿبُل الحهُهتللُذ وؾنغضًضة منها الا حهاص لاؾبان. له مالكاث  اغخبر قيها الكغف قَغ

 ًاف في خٌم املؿلمحن.
وناخب يخاب  فمض بٌضامدمض بً غبض املامً، ناض ي الحىكُت بالجؼاثغ غلى غهض الضاي مد 4

م. -الخدكت املغيُت في ؤزباع الضولت البٌضاقُت  جدهُو م. بً غبض الٌٍغ
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ًاهىا ً لُال وجهاعا مًان ًباؾذ ألاهالي في نغاه ًاث جىهل غانببكًل حىاؾِـ  ىن خغ

ٍخم له طلَ صون ؤن ًجض مهاومت جمىػه و  ،مىانػها ون غنضجمػاث الؿٍاهُت ٍوالخ

ًان َ : ناثال ؤبىعاؽطلَ ٌكحر  بلى مً الكؿاص. ٌكً الؿاعاث غلى  الىهاعي ؾُت ا"و

صث ؾؼواجه غلى ض. وحػوؾمغةقغم مً بني غامغ  صزل في َاغخه ؤن بلىاملؿلمحن 

 (.71 م. ،الىانغؤبىعاؽ ) "وألابػضًً ألانغبحن

"ألن  ،جلهب ببؿاجحن وهغانًاهذ  ؤن"صاع الباعوص" بػض  بلىخىاػ وهغان ؤجدىلذ 

ًاملت  لاؾباهُتالحامُت  هجغة ؤعاييها.  بلىؤعاصث جإمحن املضًىت. قايُغث نباثل 

ؾٍاجها وهغب  اؾخإنلىا ؤن" بلىغليها  لاؾبانماث عث هجت "غحن الترى" جٌغ  ٍغقه

(126 م. ،الىانغ ؤبىعاؽ) الباقي" قهاعث زغابا الجل
ت ؤما .5 اث مً غمالت ؾحر  نٍغ

ا في مبالصه ًترصص به مً حملت اقإنبدخغحن جمىقيذ "غمالت  مً تمؿخؿاهم ومالج

نهم ُوالحغب ب .مً بنلُم املدمضًت الحالُتوجٌغعث ؾؼواجه غلى هبرة  ،"لُله وجهاعه

  .6(44 .م ،الىانغ ؤبىعاؽ) " جالقىا وايمدلىا ؤن بلىه سجاُ ىِوب

الث الؿؼواث ألانالُمً وم ن بغماُ غح ""بىى قهغان لاؾباهُت التي غاهذ مً ٍو

ؾاعاجه غلى ؾَغـ  ضثخما." و"اساها غظُما وؾبُقيهم بز سًإز، قالكغؽ الكغنُت

كاُاليؿاء  ، قهخل الغحاُ وؾبىوواصي الخاؾُت ".قُتواؾخىلى غلى الؼعع واملا وألَا

 .(45. م ،الىانغ ؤبىعاؽ

ض غلى  لاؾباهُتًي خؿاًً الظي صعؽ الىزاثو الغؾمُت ًايض الباخث جغ  بمضٍع

غلى املغس ى  لاؾباوي"ؤقض ى الػضوان : وهغانغً اخخالُ  الىخاثج الىزُمت التي جغجبذ

ت قاصخت وجهجحر واؾؼ لؿايىتها هدى املضن ألازغي  بلىالٌبحر ووهغان  زؿاثغ بكٍغ

اف و  ت" بلىوألاٍع ؼ خٍام وهغان لهض حه   " :ًىضح زم ،ػواُ ؤوكُتها الحغقُت والخجاٍع

ًان ٌكً الؿاعاث غلى لانلُم لخىؾُؼ مىاَو هكىطهم في  ألاواثل حِكا ضخما 

ت  الؿابؼ غكغ وزالُ الهغن  ،نهب والؿلبللالبالص و  ونلذ هظه الهجماث الػؿٌٍغ

ًاهذ حػِل خهغا غلى ججاعة ألاؾغي والؿىاثم، قهض  بلى ،طعوتها بلى صعحت ؤن املضًىت 

                                                                                                                                   
 يُلىمترا ؾغبي وهغان. 16جهؼ غحن الترى غلى بػض  5
خه غلى هًلم . وجهؼ ؾَغـ بةنلُم مػؿٌغ، ؤما واصي الخاؾُت قخ 72جبػض هبرة غً وهغان ب  6 ؼ نٍغ

 ًلم غلى وهغان. 80غمالت ؾُضي بلػباؽ جبػض خىالي وحؿالت مً  يم حىىب مػؿٌغ. 50مؿاقت 
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ت يض الؿٍان الػؼ   لاؾباويِل بالـ الج ُ .. ونض ناعن في اؾخػماُ الهىة املكَغ

( هظه الؿاعاث بؿاعاث الخخاع غلى 1738-1734خايم وهغان الػؿٌغي : قالُسى )

ي خؿاًً) "عباو ؤ .(2004جًغ
   

غلى وهغان ؾىت  لاؾبانبكػل الحغوب والؿاعاث، قهجىم  ؿايىتجهلهذ ال

خؿب  8000: يبحرة مً ألاهالي وؤؾغ ؤغضاص   ،وؿمت 4000دُاة بؤوصي  1509

وؤبُضث  ، (De Grammont p. 13و Julien p. 252 و112-111.م ،املضوي)املهاصع

 ،بىع جغعى قيها املاقُت ؤعاى   بلىوجدىلذ ألاعاض ي الؼعاغُت الكاؾػت  ،نباثل بٍاملها

توجضهىعث  لػت نبدذ مجغص نإق واجهاعث الحغف والهىاجؼ. ،املباصالث الخجاٍع

ًان نبل ؤؾىاع وحػاوي مً الجىع نبل الػضو. ؤجدُِ بها  ما املغس ى الٌبحر قهض 

ُ  - 1505اخخالله ؾىت  هُا ؾحر بفي قماُ  إمغقخؿً ؤ -خؿب الغخالت ماعمى ؤن قٍغ

يما اههُػذ مباصالجه  ،لاؾباوي  بكػل الاخخالُ ًُالُت جىنكذ ججاعجه مؼ املضن لا 

كحر الغخمؼ ألا  اف املجاوعة. َو جغه لى ؾهل البُداء الخهب الظي هبالت هكؿه ٍع

 املخٌغعة. لاؾبانءاث ؾٍاهه وعقًىا ؾغاؾخه زىقا مً اغخضا

ت بلىعوبُحن زابشت حؿعى و ًاهذ بعاصة ألا  وهظا ما جم  ،اخخٍاع الخجاعة البدٍغ

 ما زغبىا مىاوئ املؿغب. بجها قترة بئِؿت مً الاهدُاٍفي النهاًت بػض ؾبانلل 

 ،اغها مُاؾحر"ألن نى   ،مضًيخا مؿخؿاهم ومؼؾغانقيها اجهاعث  ،غوالخكٌَ والخههه

ًان ؤهلها ًبُػىن مانض ؤزغ غلى  لاؾبان ضلًٌ ؾهٍى وهغان في ً  نىاغتها بط 

بت منها التي اقتهغث  ،ًيخجىن في ؤؾىانها ًان خاُ مؿخؿاهم الهٍغ يظلَ 

 .(88 .م ،هيقٍغلُىن لا  ("بامليؿىحاث، قهض ازخلذ نىاغتها غىض اخخالُ وهغان

الجباُ  بلىقاهخهل الؿٍان  ،بةنلُم حؿالت وخهىه الحُاة الانخهاصًتجًغعث 

 ":ٌػلو غلى هظا ألامغ ناثال ماعمُى يغقساُ لاؾباويمما حػل الغخالت  ،املجاوعة له

 .م ،يوخؿا)"غلى حػمحر هظا الحهً زىقا مً املؿُدُحن ون اًجغ "املؿلمىن ال 

ب ىبلنلُم هضعومت بوحػغى  .(155 غلى  لاؾباويبؿبب هجماث ألاؾُُى  الخسٍغ

هُابناخب يخاب ونل  ػغىخٌؿ. ؾىاخله ليها بالحالت الباجؿت التي ونلذ  قٍغ

ُ ان ػاعهخح -مُىاء جلمؿان-هىحن للحالت التي ناعث غليها املضًىت  ا"جإملذ يشحر  :، قُهى

ًاهذ وخت  ، 1531 بػض ؤن زغبها ؤؾُُى قاُع الخامـ ؾىت ببؿاجُنها ى الكىايه التي 
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حباُ جغاعة املجاوعة.  بلىألن ؾايىتها ؾاصعتها  ،حؿهِ في ألاعى ولم ججض مً ًهُكها"

ت الٌٍغ بت مً مػؿٌغ قؿاص ؤما نٍغ حباُ  بلىتها الكالخُت والخجإث ىعتها ؾايالهٍغ

 .م ،يوخؿا) نؿم منها بمًاعب مؿغاوة وواصي قغوخت" يؿاهت قغقي ؾَغـ وخل  

16). 

ت املباصالثاههُاع قهاصجه غً  -ي عحىػة الحلكاو ؤ قاعح- ٍهضم الجامعيو   الخجاٍع

ًاب  :بنلُم جلمؿان ناثالفي  ًاهذ الغ اف و "حػُلذ خغيت املباصالث بحن املضن وألاٍع

 .7"ليهمبالػظُمت حعجؼ غً نُؼ املكاػة البػُضة زىقا مً الىهاعي ومً اهًم 

ًُل غً الحالت الػامت بباًل ؾاعاجه واقخضث  "يثرث غلى املؿلمحن :َ الؿغبٍو

ًؼاُ الُاؾُت ًضؽ لهم الجىاؾِـ والُالجؼ املػغوقحن باملؿاَِـ ختى  قىيخه . قال

ؾاعة غليهم، قُهضهم هىاى بسُله وعحله، ًغنضوهم له في ألامٌىت التي ٌؿخُُؼ لا 

إقُهخل املهاجل نهب ألامىاُ ٍو ت ٍو ؿبي الظٍع ػاُ يظلَ  والغحاُ. قما ؾغ اليؿاءت َو

 .(54، وعنت الجامعي) "قًال غً الهغي  املضنختى زاقخه 

 اهفالث ألامً واهقطاع الطبل، ٌعقبهما ًأص وخىف عام

اهدكغث اللهىنُت ق، واهؼوث الجباُ غً هكؿها واههُػذ الؿبل ذ ألامًاهكل

ًان زايػا للض قةنلُم ؛خغابت مىظمت بلىوجدىلذ  اهُتؤهجاص الظي  "ؤنبذ  ولت الٍؼ

و املاصًباملاع   ىاكخٍُاص صاثم لمإوي لهىم مً ألاغغاب غلى اؾخػض مً  تًٍ بالٍُغ

  .قاؽ بلىجلمؿان 
 
لُىن ) ما ًىجى الخجاع مً ؾُىهم والؾُما في قهل الكخاء"ونل

هي  .(26 .م ،لاقٍغ

خغابت ًٌدؿب  بلىبل جدىلذ الُغناث ولم جًٌ اللهىنُت قاجػت في ألاؾىام و 

لي ق .الهغي والبىاصي ؤغغاى الىاؽ في بلىوامخضث  ،ؤصحابها منها ؤمىالا َاثلت املٍؼ

قاهدكغث الكىض ى في بنلُم   :ليها هاخُت ؾَغـ ناثالبًمخػٌ مً الحالت التي آلذ 

جهم ؾكَ الضماء وهخَ الحغام إق ،ؾَغـ بؿبب ؤغماُ غهابت مً طوي الًالُ

 وؾلب ألامىاُ.

                                                                                                                                   

 م.و.ج. 2521: مسٍُى عنم 45قخذ وهغان وعنت  .الغخمان غبض ،الجامعي7 
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غؾم مدمض بً ؾلُمان الخلمؿاوي في يخابه غً  لىخت ناجمت "يػبت الُاثكحن" ٍو

ال الػهاعب و اللكاع بكغ غي صهجض هدً مً هظا الهغن الحا "ال:ناثال  جلمؿاننلُم ب

ومالىا مً  ،زىعًٍ ؾبل الكغ والابخضاعوالكهام والجزاع وظهىع الهمج والغغاع املى 

"ؤهُؼ بىا نضعة وال نىة لىا غلى الخدُى مً  صقؼ ما )ؾػض هللا  هل هظا الحاُ وال َُى

 .(138 .م

بؿبب عجؼ الىسب غً عقؼ  الحايغ خيبِ الخىف مً جها نىعة مجخمؼ نض اؾب

غً خالت الظغغ الظي ؤناب املجخمؼ نبل و  .ًاث والاؾخجابت لغهاهاث الحايغالخدض  

ًان الىاؽ  .1708ؾىت لىهغان كخذ ألاُو ال ًهُى الجامعي "نبل غهض بٌضاف، 

 غضوهم. وؾحره لكضة زىقهم مًون بىىم طًخلظ مغوغحن ال حهضؤون وال ًىامىن وال

وفي ياخُت جلمؿان "ؤزبر  ."مان وقغاؽ الهلب مً ألاخؼانقالىىم ًٍىن غاصة مؼ ألا 

ًاهىا ال حهىإ لهم في بلضهم  ي ؤجهم 
 
املغابِ، الخحر ؤبى الحؿً غلى ؤبى الحؿىن الػبضل

ىهاعي غليهم ومهما ًىم ؤخض ججضه حهظي بةؾاعة ال مىام بال بطا حػلىا مً ًدغؾهم

هغر في هىمه مً قض    الظغغ وغم  نلُم الهلػت، اهدكغ الُإؽ بوفي  .8"مهزىق ةٍو
با ؾيكغخه. اووكإث ؤػمت هكؿ  هُت اجسظث بالًغوعة لىها ؾٍغ

، مؿخػظما خالت الظغغ التي ؤنابذ يالغماص  غلى لؿان الكهُهالجامعي ًهُى 

ؾُضي  ( غلى الػالمت1708ؾىت ؤي "يىذ وقضث غهب الكخذ ) نلىب الؿايىت:

ؽ ؤبُىث الكػغ نغب ؾابت في ع  هبإهلقىحضجه ٌؿًٌ  ،الغماص ي يالهلع مهُكى

ظل جهاعا في صاعه ومججضهلُال  بلُه ًإوي حبل  يىا  :، قهاُ ليإلخه غً طلَقؿ ، ٍو

 ؤنمً منهم في الضوع مً إه يىا ال ألهىاغلى هظه الحالت غلى غهض الىهاعي زىقا منهم 

ًُل  .ها لُال()ًضاهمى  لُال" اهٍى هً املؿلمحن زىف ببلـ ً ًؤ بلى"قاهظغ  :ثالناٍو

 ."مً طام مغاعة الخىف بال  ألامانقال ٌػغف خالوة  ،الُىاؾُذ ئَؤول

 م ٌػهضهال ولاهاهت ظلتاملمً  ؤقٍاُ بلى الؿايىت ذعضخ قهض طلَ بلىبياقت 

 ا"وملا ملٍى  ناثال طلَغبر الجامعي غً  ونض ؤي جىلُت اليهىص غليهم نبل ىن مًاملؿلم

                                                                                                                                   
: مهُكى الغماص ي قهُه وغالم  م.و.ج 2521مسٍُى قخذ وهغان عنم . الغخمان غبض ،الجامعي 8

جضُ حغؤجه، جىفي بغمانت  له الحاقُت غلى مسخهغ زلُل مػخمضة في املضاعؽ املؿغبُت وله قخاوي 
 .ـ.ه 1137نغبت الهلػت ؾىت 
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ت  قىيىا له الخهغفو  )بغج ػهىة( البرجبهظا  يهؼلىا اليهىصؤوهغان  في الخغحاث البًر

ت وجىاعثها غىه بىىه مً ؾى قٍان ًسغج زماهحن .  بلى ةحؿؼ مئت وزمـ غكغ  توالبدٍغ

سضم مً بغامغ في ػي امللىى  يمًاعب بن بلىالػامل اليهىصي مً املغس ى الٌبحر 

إمغ املؿلمحن في قٍاًاتهم  ؤهلقُدٌم بحن  . محناملؿل ي ع اؾؤ هخل  ٍو كهل ٍو ىهى ٍو ٍو

ًغب .   ؤبىعاؽ) "ؤقطح املػاًبيبر املهاثب و ؤخانله ًخهغف يُل قاء وهظا ٍو

 .69) .ص ،الىانغ 

في غهغه بؿبب الخُغ ألاحىبي ليها املؿغب بل ؤبى مدلى للحالت التي آُ ًخإؾ  

حػُلذ  ،وقاى صمؼ ألاؾل ،: "ونض َاُ لُل الٌغب غه ناثالصغلى ع وعجؼ ألامغاء 

والبالء ألا  كٌغ واؾىص  وحه الؼمان وغم  نالثض ال ًان وال مؿُث ًغحىه الؿٍغ وال  ،ع

بىكـ الىبرة  ؤبىعاؽقحرص غلُه  الباؽ" هُؼ بهم مًؤخُلت ألخض مً الخلو مؼ ما 

ص وع الظي في الكااغ الىٌباث والبلُاث مً الخىف والجىع والغ نواؤقاجهلذ غلُىا "

وجإزغث الحُاة الشهاقُت بما ؤخضزخه  .(56)ههال غً مهضمت الشؿغ الجماوي م  مىصوع"

قدتى  ،املخٌغعة مً اوػضام الاؾخهغاع في عبىع الهُاع الىهغاوي لاؾباهُتالؿاعاث 

ؤنبدذ غغيت للؿؼو. قلما قكل الحهاع الظي  الؼواًا واملغايؼ الػلمُت ألازغي 

بط  ،غلى ألاهالي لاؾباناملضًىت نبل مهخله، اقخضث قىيت  يغبه الباي قػبان غلى

خه ونخلىا وؾبىا وؤؾغوه هى  "ؾؼوا ولي هللا ؾُضي بالخت بمهاحت الهػضة قإزظوا ػاٍو

ت الكُش مدمض بً ًديى مهغ  ،وبىاجه" قلهىا زُال مً بني "الجً،  ي زم حاء صوع ػاٍو

واههلبىا  ،وؤزظوا عؤؾه ،غُاص ؤخض بُىن الحكم، قخداعبىا واؾدكهض منهم الػغوس ي

 .59-60) م.، سحىىن  ابً) "وهغان بلى

 شؤم وخزافاث وغيبياث مالمح املخيال الجمعي:

البرم قالظىاهغ الُبُػُت ً ،ؤقٍاُة غلى خُاة الىاؽ وايدس ى غض   ؾُُغ الغغب

املجاهحن جىبئ  وؤنىاُ ،لاجالف بلىاملاقُت واملدانُل الؼعاغُت  حػغى ،والكهب

زانت بحن  آمىت ؾحر وألاوصًت وألاجهاع ،م، قالجباُ مؿٍىهت ًخدٌم قيها الجًا بالك

ًاملت غاهذ  جىظع باملهاثب واملساَغ. مشل البىم ُىع والُ ،املؿغب والػكاء ؤحُاُ 

ملٍا لؿحر مً هظه ألاػمت الىكؿُت الػامت، جغبِ بحن الحُاة واملىث، قالػالم ؤنبذ 
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حىص واملخسكي، الُبُػت ى : الؿماء وألاعى، املُاه ًدؿايً قيها الخي واملُذ امللاوؿان

. والؿُب،   املػهُى والالمػهُى

ىن بإيغختهم ، ألاولُاء وؾاَت بلىالىاؽ  ًلجإم جفي ظل هظا الجى الها قُخبًر

امىىن ب الغواًاث العجُبت لتهضثت  وجىدكغ في ؤوؾاٍ الػامت ،هموزىاعن همٌغاماتٍو

 والكىاحؼ. ألاهىاُومهاومت  ألامغاىاملساوف والحماًت مً 

غلى  هى مً الجً قةطام نخل سػباها الػل ؤهلنهت عحل مً  ؤبىعاؽًغوي لىا 

به  زغ آ"قازخُكه حً  خؿب ما يخب قىحض قُسا يبحر  ،الجً ؤوصًتفي  وؤلهاهنٍغ

نبل ؾلُان الجً ؤ بطا، قهاُ له غلُه الحاُ والهاض ي قمهغوف قه ويإههالؿً 

  ،قهل
 
خًغه إ، قله مً الجني ىوقٍ لاوس يونل غلُه  ؤنبلقلما  .َلب الكغعا

نخلذ  امبه لاوس يقهاُ  ؤدي،قهاُ لهخل  زُكه .. غً مىحب وؾإلهالؿلُان 

 .(111 ،م ،الىانغ ؤبىعاؽ) "باملؿغببالصه  بلى لاوس يالؿلُان بغص  قضغاسػباها 

ن البكغ ًخػاٌكىن مؼ الجً، نض ًلحههم ؤبي عاؽ ٌػخهضون ؤختى الػلماء مشل 

 الهالح ت الىليه  ن حػغى املهاصع املدلُتو غبروا جهغا. ؤطا نخلىا خُىاها بيغع 

خه قغقي واصي 9جاويُغِس ى بً مىس ى الخؾُضي  ًان مهُما في ػاٍو  قإجخه الخاؾُت، : 

ًان غاعقا بؼحغ  ه، "قإمغ ؤهلنىبرة وناعث جظعي التراب وجؼنؼم  ، الُحر بالغخُل و

 ِلوبطا بالججمغ قترة نهحرة ، قلم وصزلىا ؾابت ًهاُ لها صاع الهىاءقػبروا النهغ 

 قغحػىا صون ؤنؤخض  غلى اوٌػثر قلم ،اصي الكغنُتفي خاقت الى  وانل لاؾباوي

 .(125 .م ،الىانغ ؤبىعاؽ) "ٌػبروا النهغ

ؿغص اوي َو ضي بالخت لىلي الهالح ؾُا غً ناخب صلُل الححران نهت عجُبت الٍؼ

ُ  املهاجي خهإ"ق:  واغخهاله قُهى ، قبهىا بىهغان بىاجه الشالرو هى  وؤؾغوه زظوا ػاٍو

 
 
  ضيؾىت زم ق

 
غؼة بً خمُضة  ؤبيؾلُمان  ؤوالصبىاجه مً نبل قُش  بخضيضًذ وق

 ؤمهاوبهُذ الشالشت قٌثر بٍاء  غلي قؼوحها له. ؤوالصالشحِ قُش  ألازغي وقضي 

مها ازغجي مهبلت قهاُ أل  بها طابو هللا  وصغا قخىيإبؿاخت بِخه  ؤبىها، قسغج غليها

 بلىٌُ قخبػخه ختى ونلذ بؤس ي قىهغوي َحر ؤع  ؤمكِلذ قهالذ يىذ ئقؿ ،البيخَ

                                                                                                                                   
و الكانل بحن  9 مً غلماء الهغن الػاقغ )الؿاصؽ غكغ( صقحن واصي الخاؾُت في مىخهل الٍُغ

 مػؿٌغ وؾػُضة.
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ني" اوي)َو  .10(151-150 .م، الٍؼ

غ  فيًاهذ عؾبت ألاهالي  الخدغع مً هظه البالًا يبحرة، لًٌ قكل املداوالث لخدٍغ

ت خحن  املهضي املىخظغ. ةاهدكاع ظاهغ  بلى وهغان ؤقض ى جىدكغ هظه الظاهغة املهضٍو

 بلىقُخدُى العجؼ  ًجاص الؿبل والىؾاثل للخسلو مً الظلم،بٌؿخدُل غلى الىاؽ 

  خكاظا غلى عوح املهاومت.ؤمىُت 

ومً الغواًاث التي قاغذ غً قخذ وهغان غلى ًض املهضي املىخظغ عواًت ًظيغها 

يخظغون  هًترنبىه قٍاهىا .ن قخدها ال ًٍىن بال غلى ًض لامام املهضيب":  ؤبىعاؽ ٍو

في الغص غلى الػكٍغذ لُذ نلا في يخابه " يمدل ؤبى وناُ  وعوصه" )وهغان( ظا الشؿغ له

ذ" "ؤن وهغان ؾخسغب غلى الىهاعي ؤو جؼوُ املؿلمىن  مً ؤًضحهم زم ًكخدها الىكٍغ

اوي )"غلى ًض لامام املهضي غلى  1708ونبُل قخذ وهغان ألاُو ؾىت  (161. م ،الٍؼ

ضها غىض ًض الضاي مدمض بٌضاف ظهغ لامام الهىاعي الظي صغا غلى وهغان  وجىغ 

ي مىام بػٌ الحغقُحن لُلت الكخذ، قهاُ لهم "انىػىا لي جابىجا مهخل ابىه وبضا ف

ؤن  بلىقهاُ له الىجاع ًا ؾُضي  ،ونغح ؤهه لامام الهىاعي  ،ًٍىن غلى نبري بىهغان

 .11قغص  غلُه نض قخدذ هظه اللُلت" ،هكخدها

  : والًت محمذ الكبيرألاملاضتئصال الخىف وعىدة 

نبل حػُحن خالت ألامً  بلىهخهاُ مً خالت الظغغ والا  الخؿُحر في الظهىُت الػامتبضؤ 

الػامت  المذامل ؤنحر ؾ ،بؼمً ؾحر بػُضغلى الىاخُت الؿغبُت  الٌبحر مدمض الباي 

 لظهىُت الجضًضة جبلىعث في والًخه.ل

ز وهزان ألاول  عىد على بذء  2277-2271: جحٍز

اؾخؿل الضاي مدمض بٌضاف الحغب ألاعوبُت خُى غغف  1708زالُ غام 

                                                                                                                                   
نبُلت ؤوالص ؾلُمان مًاعبها هاخُت ػقحزف ونبُلت ؤوالص غلي مًغابها بؿُضي خماصوف. وؾُضي  10

ت ػهاهت. ،16بالخت مً غلماء الهغن  ده بالهػضة نغب نٍغ  يٍغ
: مسٍُى قخذ وهغان: هو الضغاء "ًا وهغان الكاؾهت، ًا يشحرة الجىع  الغخمان غبض ،الجامعي 11

والبغي والُاعنت، ًا طاث ألاهل الباؾُت الؿاعنت، بوي بػخَ بُػت مىاقهت الىهاعي مالهت وحالهت 
ؤياف بػض الحاح جالمظجه "وللكغج الخهت" بلى ًىم البػث والخالهت. مهما جغحعي قإهذ َالهت" زم 

  ؾىت بػض وقاجه. 72قضزل لاؾبان وهغان 
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ـ الغابؼ غكغ ًىاحه جدالل باقي ملىى ؤ ،ُابؾباه ًان ملَ قغوؿا لَى عبا، و خُث 

 ،ؤوػن إلخٍام الحهاع البدغي غلى وهغانخؿً قإعؾل ؤؾُىال خغبُا بهُاصة نهغه 

و الهاغضة  ا. لاؾباهُتزم َلب مً الباي مهُكى بىقالؾم بخٍُى  بغ 

وقىع حالئها،  ،حنمً الهاغضج لاؾباهُتالكغم جىحذ الحملت بالىهغ وزغحذ 

وهغان، قإغاص حػمحرها بػض هؼوح الجالُت املؿُدُت غنها  بلىههل الباي غانمخه 

ً ؾاختها الػامت باألنىاؽ  ٍ واػصهغث  قاهخػكذ الحغف والهىاجؼ ،وؤنام املؿاحض وػ

ًاهذ غلُه مً نبل. وجدُى مُىائها  بلىالخجاعة وغاصث الػالنت بحن املضًىت وعٍكها  ما 

ت بػض الجؼاثغ ؤيبر نا بلى  بلىألامً والاؾخهغاع مً حضًض  الػانمت. غاصغضة ججاٍع

وكاَاتها الؿابهت صون زىف غلى ألاعػام وألاعواح  بلىاملىُهت وغاصث الؿايىت 

ة   .نهحرةقاههكؼ لُل الؿاعاث الهاجلت لًٌ ملض 
ُا قلُب الخامـ مً ؤؾغة بىعبىن الكغوؿُت، بؾباه، اغخلى غغف 1732في ؾىت 

متقٍان غل ي خؿاًً) ُه ؤن ًمجح غاع الهٍؼ قجهؼ خملت  12 (222-197م. ،جًغ

ًاهذ زهُلت  ت  ت ضخمت اؾخػاص بها املضًىت ومغؾاها عؾم ؤن الخؿاثغ البكٍغ غؿٌٍغ

 مً الجاهبحن.

مت ؤزغا غمُها  الػىُكت  لاؾباهُتالىعي الجمعي، بط غاصث الؿاعاث  فيجغيذ الهٍؼ

ت بضؤ غلى لانلُم وجىالذ الهجماث الهاجلت غ لى ؾايىخه. بال ؤن محزان الهىي الػؿٌٍغ

 ، جهضث نىاث الباي1732قكي هىقمبر  ؛ًخؿحر لهالح الؿلُت والجماغاث الؿٍاهُت

ذ( وفي حىان  1500نخُل و 800ي ويبضجه زؿاثغ قاصخت )بؾباوبىقالؾم لهجىم  حٍغ

ت 1733 نالت الحايم بي و بؾباوحىضي  800مهخل  لىغ، ؤؾكغث املىاحهاث الػؿٌٍغ

ي خؿاًً) الػؿٌغي لىهغان  .(2004، جًغ

الجهاص ونغع الباًاث بخٍام  بلىوؤغلىذ الهباثل الىكحر وصغذ الىسب الضًيُت 

نهما وبشىا  الحهاع الانخهاصي غلى الهاغضجحن، قمىػىا الؿٍان املجاوعًٍ مً جمٍى

ًاث الػضو.الػُى   ن والجىاؾِـ لترنب خغ

                                                                                                                                   
 . خؿب الغواًت لاؾباهُت 12
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  (2211-2277):  حزب اضتنزاف طىٍلت
املىاوقاث وججضصث املػاعى وؤزمغث ؾُاؾت الحهاع الانخهاصي،  اؾخمغث

ؤخٌم الباي ابغاهُم  .لاؾباهُتً الخػامل مؼ الحامُت غقامخىػذ يغقخاُ وييؿخاُ 

مً  1777زلُل الظي جمًٌ في ؤيخىبغ الحهاع ووانله زلُكخه الباي  1775مىض 

مػغيت. وفي ؾبخمبر لل لاؾباويوعاح ٌؿخكؼ الجِل  لاؾباهُتالؼخل غلى الحهىن 

ب املؿالَ املاثُت التي جمىن املضًىت.1780  ، نام مدمض بً غشمان بخسٍغ

وازخلذ املىانالث  لاؾباهُتغىضثظ اقخضث الًاثهت الانخهاصًت غلى الحامُت 

اث الجىىص، قلجإ بػًهم ُا. قػاهذ ألامغ  بؾباهبُنها وبحن  الهغوب  بلىًٍ واجهاعث مػىٍى

ي خؿاًً)واؾدؿلم بػًهم للمؿلمحن لاؾباهُتاملىاوئ غبر الؿكً الهاصمت مً  ، جًغ

ال مالًحن 5"بلؿذ جٍالُل اخخالُ هاجحن املضًيخحن :  ًايض مدمض املُلي .(2004  ٍر

  .(De Grammont p. 343 و 239م.،1964املُلي، ("ؾىت وؤلل نخُل في ًل

ال ر محزان الهىي بىيىح خحن قغى الباي الجضًض مدمض الٌبحر خهاحؿح   عا ٍَى

غلى  لاؾباهُتقخىنكذ الؿاعاث  خؿب املهاصع املدلُت. 1785غلى وهغان بضؤه ؾىت 

ةو  الؿٍان ً ونل   قهض لاؾباويالجاهب  بلى ،اهخهل الخىف، هظه املغ  جىنل الخمٍى

الث الجىع في اهخظاع ونُى م لاؾباهُتقػاهذ الجالُت  ،الؿظاء واملاء في املضًىت ً ٍو

  ُا.بؾباهمضاصاث مً لا 

 »  الزوحاهيت الجذًذة «و جذخل ألاولياء :) 2277فبراًز (فتح وهزان 

به الجماغت  "همىطج ألامحر الػاصُ" الظي جدلماغخبر الػلماء الباي مدمض الٌبحر 

زًؼ الهباثل ؤالكتن املخككُت في البالص و  خههاومبمؼم جمحز بالحقهض  ،لاؾالمُت

تالؿبُل وجكه   ومهض   ،امليكهت غً الضولت ، قخدههذ بكًل ض ألانالُم الصحغاٍو

 في غهضه اؾخهغ ألامً وازخكذ الحغابت "قٍاهذو  ،والجماغتؾُاؾخه وخضة الؿلُت 

واهخػكذ الكالخت وهمذ  ؤغمالهم بلىغاص الىاؽ و ( ؤبىعاؽ) "الكاة جغعى مؼ الظثب

  والهىاجؼ. الخجاعة

غ وهغان واملغس ى الٌبحر قؿله  لاماعةمىظ جىلُه  قٍغًت  اإخُق كاؾلالًان جدٍغ

هكو مً ماله الخام لتزوٍض ؤاؾخػض للهخاُ و و  "ألامتغىىان وخضة " باغخباعهالجهاص 
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نهم كوجٌ ،الجِل باملضاقؼ الٌبحرة ل الُلبت املغابُحن بجبل املاثضة وجمٍى ل بخمٍى

ًاقت  ، و ح والؿظاءبالؿال   بجِكه للهخاُ. وؤلحههم لُمانألاخكض املخُىغحن مً 

همخه مهغوقه لحغبها )وهغان(  ؤيثر  آهظاى"قٍان  : الهضصهظا في  ؤبىعاؽًهُى 

 ؤبىعاؽ )."خانغها مدانغة الكخذ ؤن بلىي غكغة ؾىت تغليها هدى ازى والخًُِو

خهىم الػامت صون ، ًدكظ ت قهاثمت غلى الػضُؤما ؾُاؾت الغغُ (157م ،الىانغ

ؽ في احض واملضاع املؿ ًبني، في خهىم الخانت، ًغعى قاون الػلم والػلماء الخكٍغِ

 يديٍغ املضن و ػم  َو، الخػلُم ٍدييجلب الٌخب و ٍومػؿٌغ ووهغان واملضن ألازغي، 

ل مً ُ"وما ن الػامت : وؤخبخهالكػغاء  ؿنى بمأزغهح ىػل الحغف والهىاجؼ.ٍها و تججاع 

قيها الػلماء  ؤلل .املضح قُه خاُ ؾٌىاه ملػؿٌغ وخاُ قخده لىهغان مكهىعة

قظ الؿُض مهُكى بً غبض هللا الضخاوي وؾحرهما غضة حاعاؽ وال يبؤًالحاقظ 

اوي ("ثر والىظم حملت جهاهُلا ما بحن الىهونىل قي ،لُلأج غاص  .201)م ، الٍؼ

غم  و  ألامًواهكغاٍ  لاؾباهُتالىاؽ وػالذ املساوف مً الؿاعاث  بلىمً حضًض  ألامل

ُ  ؾاصث و  الاؾخهغاع في عبىع البالص.  الجمعي  املسُا
 
ت عوخاهُت ًل غمل ًجب ؤن  ،نٍى

ًان املىنل خاؾما.ى ًباعيه ألاولُاء الهالح  ن واؾخضغاء وؾاَتهم ؤمغ يغوعي ولى 

ًان ٌػض   جهؼ الجِل بإخضر ألاؾلحت صحُذ ؤن الباي مدمض الٌبحر   ،للحغب ٍو

ًهُى ابً  لٌىه لم ًإمغ باهُالم املدلت مً مػؿٌغ بال بػض الخماؽ مىاقهت ألاولُاء.

غالم ؤولُائها البلضان البػُضة، قإوحي بجمُؼ ؤ بلىث "وبػ :كإنسحىىن في هظا ال

ًابغ يؿُضي خمض بً غبض الغخمان الشػالبي والؿُض ؤبي مضًً الؿىر والؿُض ؤ ألا

ًىؾل امللُاوي والؿُض مدمض بً غىصة الكلُتي وقُش الحًغة الؿُض غبض الهاصع 

ًا  .م ،سحىىن  ابً) " ها..ت بإهلها واؾخػاهب الجُلي وؾحرها لُدًغ بها الهخاُ جبر

كحر  .(274 ًان  بلىػعقت الضخاوي  ابًَو ؤن ؾاًت مدمض الٌبحر مً ججىُض الُلبت 

ُ يلبوحهها قكي عؾالت  ؛الخبرى بهم وبضغىاتهم : "ًٌكٌُم الغباٍ ونغاءة  هم، ًهى

ًا بٌم والخماؽ نالح صغىايم. ،الهغآن والػلم  ،ابً ػعقت الضخاوي ) قةهما نضمىا جبر

ايض ابً سحىىن هظه الك (112 وعنت ٌغة "قٍان ؤيثرهم )ؤي الُلبت( ال غلم لهم ٍو

 (242. م ،ابً سحىىن ) "بالحغب وال بٌُكُت ؤزظ الؿالح قإن امليكؿلحن بالهغاءة
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اوي نه   و الظي ؾلٌخه لحاء فيهالو  ألاولُاءت جضزل ًغوي لىا الٍؼ  ازخُاع الٍُغ

مً مػؿٌغ نانضا قخذ وهغان  جزغ الباي مدمض الٌبحر وػمً الكخذ ناثال :" تمدل

زم اعجدل مً الؿض  زم اعجدل مً الؿض نانضا واصي جلُالث ،وقجُز بؿُ ،1731ؾىت 

ء واصي ال ًان الىنذ ونذ غغافواحخمػذ غلُه ألا  ،هاًجنباخا قجُز بٍى . و

له ًا  ونالىا ،وحكاوعواقخكاويىا مػه  ،قُه ججمؼ غِكها ؾاثغ الػباصالحهاص الظي 

ؤن جضع هظا الهخاُ لىنذ الخٍغل لخظهب الىاؽ لجمؼ  ي لضًىاؾُضها الغؤي الظ

 ألاولُاء عؤيهخم في ؤولًٌ هدً و  ونىاب.قُه خٌمت  عؤًٌم. قهاُ لهم غِكها

غ مقبػشىا مً خُنهم لىلي هللا الكهحر الؿُض  ألالباب ؤوليوالػلماء  دمض بً صًت الًٍغ

ظًىع قهاُ له الىلي امل ،هخالت قاحخمؼ به وقاوع  ؤيملفي  به اجى وهى بجبل حؿالت قإ

جكخدها ًىم الازىحن مً عحب  اوبهمهَ ال جكخذ وهغان في هظه الؿىت ب :نىلخه الٍاملت

اوي) "غبها الباي وقغحؾيخَ الهابلت ، قؿ    .(165 م ،الٍؼ

 مكِئت ولي   بلى املكهض غلى هظه الحاُ، مدمض الٌبحر بجبروجه ًظغً ولم ًيخه

غ بل " ًاهيٍغ  هوهُؼ بخلُالث قجاء ؿُاٍم لكخذ وهغان في مئت قضن هـ 1206ذ وملا 

ُ هللا املكخىح له ؤولُاءولي بهلُى مً  الباي  ؤحها: في املدلت م عجاب الٌكل وناع ًهى

ًان هظا الجىحن ببالص  ،ملؿٌحنالها غلى حىحن  قاث  ذ وهغان ؤعصث قخ بطا غلي  ؤوالصو

الهُى  : قهاُ له ،الؿُض هظا ماطا جهُى ًا : خًغه لضًه وناُؤقلما ؾمؼ الباي طلَ 

زف حكؿب، زم هُؼ خىُكت ؤبيػؿٌغ وزغج بمدلخه غلى م بلىهى طاى، قغحؼ الباي 

 لانقجاء الىلي وناُ له:ىحن املؿٌحن زم نضم جلُالث جُ بقجز وحاء غلى الهػضة 

هُؼ و نبلتها زم اعجدل  )البدحرة املالحت( زم اعجدل وهُؼ بالًاًت ،حػالىهللا  بةطنجكخدها 

اوي) "ا وخانغهاليهغ بغج الػُىن وبضء الحهاع وغكُت الهجىم غلى  13.(165. م، الٍؼ

ألازحر، ؤنام الباي مدمض الٌبحر "َػم" )خكل( الىلي ؾُضي الهىاعي "قدًغه الػام 

 .(274 .م ،سحىىن  ابً) والخام مً الحايغة والباصًت ولػبىا بالخُل والباعوص"

خمض بً ؤػالم قال .والؼهاصوالكههاء  لمؿها غىض ألاولُاءهمشل هظه الغوخاهُت 

                                                                                                                                   
: نغي مػغوقت خالُا جهؼ خالُا في والًتي مػؿٌغ وبلػباؽ،  الهػضة، حىان املؿٌحن وػقحزف 13

و الغابِ بحن جلُالث ووهغان. ؤما  بىخىُكُت جهؼ في والًت اؾباُ واص الهاًج والًاًت جهؼ غلى الٍُغ
 مػؿٌغ. 
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  1730ؤيخىبغ وهغان في  ؤنابسحىىن ٌػخبر الؼلؼاُ الظي 
 
الحو ؾبداهه  ى"ججل

الٌكغة وهظع  لاؾبانغلى  هيلالالؿًب  حػاظم بلىوهى غالمت عباهُت جغمؼ ، "لألعى

 هللا الظي حلذ نضعجه وغظم بنزم  ."ؾاغت قخدها غلى ًض مدمض الٌبحربهغب 

 (.205 .م ،سحىىن  ابً) "املىبهت لكخدها ( ألاؾبابلبايلي ؤظهغ له )ؤو  ؤجاه ؾلُاهه
  ؤن" هُتلال لاعاصةكاثغ ومً ب

 
 ، ()الؼلؼلتبؿببها  ةغ نِ ؾاع ؿ  الػُىن الػظام التي لم ح

 خؿبخمغ غلى نكت الضم ؤبماء  ثع ؤعؾلذ قا ازم ؤجها مل ةها ؤًاما غضًضئ ولم ًجغ ما

 ."ةالخهاؤزبر به ما 

زم  ،وغالماث الىهغ واضحت ،ملازكاو الُإؽاهخهى غهض  لانًهُى  ويإهه

نبُل  بإبهاعهم عؤوا ؤجهمزبر خغاؽ الىهاعي ؤ"و  : ٌؿخضُ بالغئٍت مً الؿُب ناثال

 ،ًمكىن في الهىاء وؾِ مضًىتهمفي هُئت املؿلمحن  ؤشخام ؤعبػت (الؼلؼلت) ونىغها

ت مً ػواًاها و  خضهم بشىبه وهم ًىظغون وال ؤقاع ؤوونل ًل واخض منهم غلى ػاٍو

عى وؾهُذ الضوع غلى قاعجه ختى مالذ بهم ألا بقلم جخم  ًهضعون غلى الٌالم،

 .(208و 205 .م ،سحىىن  ابً)"هلهاؤ

، ًىهل هظا الهُى الهاصع غً غالم ٌػخبر هكؿه ؾلكُا الهاعت ٌؿخؿغب  ال  ولٍي

اا م ىع ما جاوُ به ا غلى ظهبالغئٍ"ال قَ في صحت الاؾخضالُ : لكىا خضًشا هبٍى

ىن  مً  حؼءالهاصنت  اٍالغئ ":  وؾلمونض ناُ الىبي نلى هللا غلُه  ،"طلَ بلىوالًغ

 .(208 .م ،سحىىن  ابً )مً الىبىة" ان حؼء  حؿػححؿػت و 

جىانًا بحن الالتزام  ًضُ طلَ غلى ؤن الىسبت الػاملت )نًاة وغلماء( ال ججض

.  بلىى ؤال ًضقؼ طلَ غل ،ًمان بٌغاماث ألاولُاء الهالححنبالؿىت ولا  الهُى بالحلُى

ت والخهىف الؿني ؤال ًهىم لا  ؾالم املؿاعبي غلى املظهب املالٍي والػهُضة ألاقػٍغ

غنها  لاؾبانوهغان بػض حالء  بلىولىا في مكهض صزُى الباي مدمض الٌبحر  ؟املػخضُ

 .الػمُو والغوح الهىقُت الػمُهت لاًمانصلُل غلى نىة 

بذ غلى قىاهو هقى لاؾالمُت غالمأل باقبػث  ،بهم حمُػا"وحاء الخبر بظها

صة الباي ال بهُِهل الجخاه ، غىضثظألابغاجضقػُت بخػمحر حىىص امل ؤمغ ، زم ألابغاج

هت املالغلى  -البرصة  ون اًهغ خهضمه َاثكت مً الػلماء ً دملىن غلى ظهغ ٍو ،ؿاعبُتٍُغ

39 .م ،الىانغ  ؤبىعاؽ) ."بؿلت يخاب البساعي 
 ). 
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ت غىض قخذ وهغان واهج ؤنح مما غغيىا ًخط  ؾخػماع ء لُل الا الالظهىُت الجؼاثٍغ

ًاهذ جمح   بمىانبهم صون  الهالححن لألولُاءحػترف  زها عوخاهُت غمُهت ؾيُتغنها 

 ا وج ،ن والؿىتالخغوج غً الهغآ
 
ًالجهاص  غماُلأل عغاًت هللا وعؾىله  ضي الهالحاث 

ؤبي خغم  طلَصلُلىا في . الح الػباصوالحغم غلى مه لاؾالمعى مً ؤحل خماًت ؤ

بههُضة "ألازباعولُاثل  ؾكاع ألا عجاثب " : وهغانعاؽ غلى ازخخام يخابه غً قخذ 

 وؾلم،لغؾُى نلى هللا غلُه افي مضح  عاجػت للكاغغ الخىوس ي غلي الؿغاب

 : قيهاًهُى  

 طيغجه قُما هللا خمض وزىِذ                   هظمخه قُما هللا باؾم بضؤث

ُ  ملضح  ججلى طيغجه مهما املبػىر الهضي هبي                     نغقخه نلبي هللا عؾى

 (الىانغ ؤبىعاؽ) يغب به وػاُ همي به

ػت والحهُهت وبحن الكهه والخهىف. قمً  ًان صؤب الػلماء الجمؼ بحن الكَغ

هت بلىالىاصع "ؤن حػثر غلى مخكهه ال ًيخمي  ًاهىا ًهغ ةق "،ٍَغ ٌغاماث ون بصحت الجهم 

والخىاعم التي عسخذ في طهىُت الػامت لٌنهم لم ًٍىهىا مً املؿالحن ًهىلىن بالحلُى 

  .(83 .م ،2004 ،غابض بً خىكُت) "صوالاجدا

 جمىعض الكدبل ًباعيها ألجها ج ،ؤبىعاؽت ال ٌػاعيها مشل هظه الظهىُت الػام  

ُ  ،غمل الخحر بلى مهوتهُئ    مً املؿلمحن غامُا الظً بإخض  "لِـ لىا ؤن وس يء:  ًهى

 (.90 .م ،2004، غابض بً خىكُت)"ؤو ؾحره بط املػغقت مدلها الهلب

خالت  بلىقاهخهلذ مً خالت الهلو والخىف والُإؽ  ،نل الظهىُترث املىاحؿح  

 ،ألامل والػمل، ججؿضث في عوخاهُت مخكاثلت حؿخضعي يغاماث ألاولُاء الهالححن

،  بلىلٌنها ال جغيً  جدث غلى الخجىُض والاؾخػضاص اللىحؿتي الخىاًل والخمُى

غ الظهىُت الجضًضة هي التي ؾاغضث غلى خكض والػؿٌغي للج هاص.مشل هظه ألَا

غ ، ت(ت وزان  الؿايىت )غام   ت لخدهُو الىهغ: ؤي جدٍغ وحػبئت نىاها املاصًت واملػىٍى

  وهغان.
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